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Bloemendaal - Het onderwerp 
‘bouwstop Potgieterweg 9’ in de 
commissievergadering Bestuur en 
Middelen (15 september) leidde tot 
verontwaardiging bij verschillende 
inwoners. Zowel het besluit om dit 
onderwerp in beslotenheid te 
bespreken als het bedrag van 
€70.000 waarvoor akkoord aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd 
riepen vraagtekens op.
In een persbericht van de gemeente 
licht wethouder Nico Heijink de zaak 
toe.

Heijink: “Begin 2021 heeft het college 
vanwege de veiligheid voor omwo-
nenden drie bouwstops opgelegd 
aan de aannemer KBM tijdens de 
bouw van een appartementencom-
plex aan de Potgieterweg 9 in Bloe-
mendaal. Aanleiding voor de bouw-
stops waren ernstige klachten van 

buren over de trillingen, veroorzaakt 
door de bouwwerkzaamheden. 
Gevreesd werd voor schade aan de 
omliggende panden. Ondanks dat 
KBM vooraf trillingsmeters had 
geplaatst, bleek dat de trillings-
klachten vooral van de bewoners uit 
het lagere deel van de straat vandaan 
kwamen. De veiligheid van onze 
inwoners staat voorop, altijd. Daarom 
besloot het college tot een bouw-
stop, ook al konden we toen nog niet 
alle gevolgen overzien. De aannemer 
bestrijdt de noodzaak van de bouw-
stops en meent daardoor schade te 
hebben geleden. Daarom is hij naar 
de rechter gestapt.”

Niet openbaar besproken
“Uiteindelijk hebben we op  advies 
van de rechtbank en de huisadvocaat 
besloten om via ‘mediation’ eruit te 
komen en daarmee verdere dure 

rechtszaken te voorkomen. Bij medi-
ation tekenen beide partijen voor 
geheimhouding. Alleen dan kan 
vrijuit gesproken worden, zonder dat 
later bedrijfsgevoelige informatie 
openbaar wordt of de privacy van 
personen of bedrijven wordt 
geschaad. De mediation heeft geleid 
tot een vaststellingsovereenkomst. 
De uitkomst van de vaststellingsover-
eenkomst is dat de gemeente 70.000 
euro aan de aannemer betaalt.”

Gemeenschapsgeld
“Het is heel spijtig dat dit gemeen-
schapsgeld kost, dat wil je als 
bestuurder altijd voorkomen. In dit 
geval zijn beide partijen wellicht te 
overhaast te werk gegaan. Dat kan 
tot een lange rechtsgang, en dus tot 
hogere meerkosten, leiden. Dat 
willen we voorkomen. Deze afweging 
is heel zorgvuldig genomen. We 

hebben we nogmaals gesproken met 
betrokken bewoners. Hun inbreng is 
uiteraard meegenomen in onze 
beslissing. De van hen ontvangen en 
door de aannemer deels erkende 
schade maken geen verschil voor 
onze uitgangspositie als we het tot 
een rechtszaak laten komen.”   
       
70.000 euro 
“Boven een bepaald bedrag moet 
het college toestemming vragen aan 
de gemeenteraad, dat heet budget-
recht. Vanwege de mediationaf-
spraken kunnen we wel de posten 
waaruit het bedrag is opgebouwd 
noemen, maar niet de details. Het 
bedrag van 70.000 euro bestaat uit 
advocaatkosten, een vergoeding 
voor de aannemer en de vergoeding 
van achteraf niet noodzakelijk 
gemaakte uitvoeringskosten”, aldus 
Heijink.

Gemeente Bloemendaal: Veiligheid omwonenden 
stond voorop bij bouwstop Potgieterweg

Bloemendaal - Casper van der Veen 
(18) heeft voor meerdere jaren bijge-
tekend bij Bloemendaal. Het topta-
lent speelt sinds zijn dertiende op ’t 
Kopje. Onder de vorige coach Michel 
van den Heuvel maakt Casper van 
der Veen zijn eerste minuten in het 
eerste van Bloemendaal. Vijftien jaar 
was hij toen.

“Ik weet het nog goed. Uit tegen 
Amsterdam. Met 2-1 gewonnen”, 
glimlacht hij. Toen ruim twee jaar 
geleden Rick Mathijssen het roer 
overnam, maakten ze de afspraak dat 
ze tot de winterstop zouden kijken of 
Casper, toen nog speler van B1, een 
vaste plek verdiende in het eerste. 
“Na drie wedstrijden viel de beslis-
sing al en kon ik blijven.” Hij geniet 
van het spelen in dit team. “Het is zo 
geweldig om met zulke goede 
spelers op het veld te staan. Iedereen 
helpt elkaar, je voelt geen druk.” 
Zeker in het begin, zagen de andere 
spelers nog wel eens foutje van hem 
door de vingers. “Nu word ik als een 
gelijke behandeld. Dat is prima.”

Met Heren 1 won hij al twee landsti-
tels en twee Europa Leagues. Daar-
naast speelde hij in Oranje onder 16, 
onder 18 en nu al twee jaar in Jong 
Oranje.Hij voelt zich als een vis in het 
water op ’t Kopje. “Het zijn natuurlijk 
clichés, maar het klopt echt: Bloe-
mendaal is een warme club waar 
mensen klaar staan om je te helpen. 
Iedereen kent elkaar.”
Michiel Hilders, lid van de Commissie 
Tophockey van Bloemendaal, kijkt 
tevreden naar alle teammaten die 

Casper komen feliciteren. “Wij zijn 
superblij dat Casper hier blijft spelen. 
Voor heel veel jonge talentvolle 
jeugdspelers is hij een prachtig voor-
beeld wat je kunt bereiken als je 
bereid bent om er veel voor te doen. 

Hij laat, ook met de andere Heren 1 
spelers uit onze eigen jeugd, zien wat 
er hier mogelijk is voor jonge spelers. 
Casper is echt een van de grote 
hockeytalenten voor de toekomst. 
Daarnaast heeft hij ook een groot 

hart voor de club. Zo is hij betrokken 
bij onze jeugdopleiding als coach 
van JO14-1. Het is heel mooi om te 
zien dat hij op die manier direct 
jonge talenten inspireert om het 
maximaal haalbare na te streven.”

Casper van der Veen langer bij HC Bloemendaal

Als een vis in het water op ‘t Kopje. Foto: Koen Suyk.

Bloemendaal heeft 
nog geen Klimaat-
burgemeester

Bloemendaal – Inmiddels heeft 
1 op de 3 gemeenten in ons land 
een Klimaatburgemeester. In 
gemeente Bloemendaal zoekt 
het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat nog een 
Klimaatburgemeester. Daarom 
doet het ministerie opnieuw een 
oproep aan de inwoners van 
gemeente Bloemendaal. Het 
Klimaatburgemeesterschap is 
gekoppeld aan de Nationale 
Klimaatweek en is bedoeld om 
klimaat en duurzaamheid onder 
de aandacht te brengen. Inwo-
ners uit gemeente Bloemendaal 
kunnen zich nog tot en met 17 
oktober aanmelden via:
www.nkw2022.nl. 
Van 31 oktober tot en met 6 novem-
ber is de Nationale Klimaatweek 
(NKW), een initiatief van het 
ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. Een week 
waarin heel Nederland - burgers, 
organisaties en overheid - in 
actie komt voor een beter kli-
maat en energie bespaart net als 
tijdens de eerste editie. Dit is name-
lijk hét moment om energie te 
besparen. Dat is goed voor het 
klimaat én je portemonnee. Of je 
nu de thermostaat lager zet, 
vaker de �ets pakt of bewust 
kiest voor spullen ruilen en 
lenen. Het ministerie van EZK 
vraagt tijdens de week op allerlei 
manieren aandacht voor alles 
wat er in het land gebeurt aan 
klimaatverbeteringen in de samen-
leving, maar daagt Nederland 
ook uit extra stappen te zetten.

Wie o wie?
In elke gemeente in Nederland is 
tenminste één Klimaatburgemees-
ter nodig die een voorbeeld kan 
zijn voor anderen om ook direct 
stappen te zetten voor een beter 
klimaat, startend tijdens de Nati-
onale Klimaatweek. Tot nog toe 
hebben 184 mensen in 123 ge-
meenten zich aangemeld voor 
deze o�cieuze rol. Het klimaat-
burgemeesterschap is niet al-
leen voor volwassenen, ook 
jongeren worden van harte uit-
genodigd om zich aan te mel-
den. Ben jij de Klimaatburge-
meester uit gemeente Bloemen-
daal? Wil jij graag jouw klimaat-
verhaal delen? Of ken je iemand 
die hier beschreven wordt? Je 
kunt je t/m 17 oktober aanmel-
den via www.nkw2022.nl; daar 
kun je ook voorbeelden vinden 
van initiatieven van andere 
Klimaatburgemeesters.
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www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 9 oktober, 10u.
Ds. G. van Reeuwijk (Alkmaar).
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 9 oktober,ds. Gerline de 
Jong. JOOST-viering.

De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op YouTube 
naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
AH, Zandvoortselaan 169, Heemstede
All Dente, Kerkplein 15, Bloemendaal
Bieb, Kerklaan 6, Bennebroek
Bieb, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Fleurage, Kennemerweg  24-32, Bloemendaal
Gall en Gall, Schoollaan 24, Bennebroek
Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
Groh Clinic, Korte Kleverlaan 36, Bloemendaal
Hemeltje, Bloemendaalseweg 102, Bloemendaal
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6 , Bennebroek 
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Kleine Centraal, Tetterodeweg 4, Overveen
Koelewijn, Bloemendaalseweg, Bloemendaal
Kraantje Lek, Duinrustweg 22, Overveen
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Papyrium, Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
Restaurant Vogelenzang, Vogelenzangseweg 182, Vogelenzang
Rutte Delicatesse, Bloemendaalseweg 20, Bloemendaal
Visspecialist, Deken Zondaglaan, Vogelenzang
Vooges, Bloemendaalseweg 141, Bloemendaal
Wildhoeve, Donkerelaan 285, Bloemendaal

Bloemendaal - De Bloemendaler is verkrijgbaar op de volgende afzet-
punten binnen de gemeente Bloemendaal:

Bloemendaal - Heeft u tips of kopij 
over Bloemendaal voor de redactie? 
Laat het ons weten via:
redactie@bloemendaler.nl.
Lees in onze colofon hiernaast hoe 
dit werkt.  

Heeft u kopij of tips voor de redactie?

Overveen – Een auto is dinsdag-
middag 27 september van de weg 
geraakt in Overveen. Een traumaheli-
kopter vloog uit om de ambulance-
dienst te ondersteunen. Een slacht-
o�er is naar het ziekenhuis gebracht.
Het is niet duidelijk hoe het ongeluk 
kon gebeuren. De automobilist 
verloor op de Zeeweg de controle 

over het stuur, schoot over het 
�etspad langs de weg en eindigde in 
de bosjes. De politie, ambulance en 
traumahelikopter kwamen ter 
plaatse. De rijbanen richting Haarlem 
werden afgesloten om de hulpdien-
sten de ruimte te geven. Na de 
nodige eerste zorg is het slachto�er 
naar het ziekenhuis gebracht. 

Automobilist raakt zwaargewond op Zeeweg

Foto: NieuwsFoto.nl.

Door Joke van der Zee

Heemstede/Bloemendaal – Bij Tuin-
centrum De Oosteinde werd afge-
lopen zaterdag de hoofdprijs van de 
Tuinenwedstrijd 2022 overhandigd. 
De prijs, een waardebon van €100, 
ging naar de heer Tom Geuzenbroek. 
Samen met zijn echtgenote was de in 
Bennebroek wonende liefhebber van 
tuinieren naar het tuincentrum aan 
de Zandlaan gekomen. Eerder dit jaar 
had Geuzenbroek een aantal foto’s 
van zijn mooie tuin naar de redactie 
gestuurd. “Iemand had me geatten-
deerd op de tuinenwedstrijd van de 
Heemsteder”, vertelt hij zaterdag-
morgen.

William Dobbe, eigenaar van De 
Oosteinde, ontving het echtpaar en 
de fotograaf van de Heemsteder in 
de knusse ko�ehoek van het tuin-
centrum. Dobbe liet weten de tuin 
heel fraai te vinden en noemde de 
vele soorten bloemen en vaste 
planten. Hierop liet de winnaar een 
kort �lmpje zien dat de tuin in vol 
ornaat toonde. Bescheiden nam hij 
de complimenten in ontvangst.
De voormalig tandarts werkt zo’n 3 
uur per dag in de tuin, die aardige 
afmetingen heeft. Toch vindt de 
Bennebroeker hard werken niet erg. 
“Gelukkig is het veel werk want bezig 
zijn in de tuin is een ontspannende 
inspanning”, schreef hij de redactie.  
Hoe is de tuin te omschrijven? “Een 
bloemenweide met veel vaste, bloei-
ende planten.” Geuzenbroek noemt 
tuinontwerpers Mien Ruys en Piet 
Oudolf voorbeelden maar heeft alles 
zelf gedaan. “Met mijn echtgenote, 
die een goed gevoel voor compositie 
heeft.” 

Hij is ook fan van ‘Gardeners’ World’, 
een televisieprogramma van de BBC 
over tuinieren. Machinerie komt er in 
zijn tuin niet in. “Alles met de hand”, 
geeft hij aan. Wel bood de berege-
ningspomp de afgelopen droge 
zomer uitkomst. “We zijn heel blij dat 
we langs de Bennebroekervaart 
wonen”, licht Tom’s echtgenote toe.  

Een gesprek over de winnende tuin, 
die er echt heel verzorgd uitziet, zo 
luidt het jury-oordeel, zou uren 
kunnen duren. Niet dat de winnaar 
graag aan het woord is, maar juist 
omdat er zoveel tuinfacetten zijn om 
meer over te weten te komen: een 
moestuinkasje, fruitbomen, verschil-
lende zitjes. En dan de grond, in een 
oud duingebied moet die toch voor 
hoofdbrekens zorgen? “Veel tuin-
grond, potgrond en grind. We 
hebben het in al die jaren bij de 
Oosteinde gekocht.” Tom en zijn 
echtgenote kwamen 17 jaar geleden 
in Bennebroek wonen, met een tuin 
grenzend aan de vaart. Daar stond 
weinig in. “Het was een stoeptegel-
paradijs met een vijver plus 
kabouter”, aldus het echtpaar. In die 
17 jaar is veel gebeurd en is de tuin 
tot een waar paradijsje uitgegroeid. 
En is nog altijd in progressie. Tom: 
“We zijn nu bezig een schaduwtuin 
te maken. Hiervoor zijn bomen heel 
belangrijk: onze natuurlijke airco, als 
het ware.” 

Het moge duidelijk zijn: de tuinprijs 
is zeker op zijn plaats, wat de tuin 
betreft en zijn ‘maker’. Mevrouw 
Geuzenbroek – zichtbaar trots op 
haar man - vat het tre�end samen: 
“Deze prijs is echt de kroon op zijn 
werk!”

Tuinprijs ‘kroon op het werk’

William Dobbe feliciteert Tom Geuzenbroek. Hij nam zaterdag de hoofdprijs in 
ontvangst: een waardebon van 100 euro en een mooie bolchrysant.

            Munten            Postzegels          Bankbiljetten
     Goud & Zilver        Sieraden         Kunst & Curiosa

GRATIS TAXATIE! 
  

Wie weet bezit u een kostbaar stuk!
Elke WOENSDAG EN DONDERDAG van 10-16 uur   
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)
Info 030-6063944 / www.ha-europe.com (geen afspraak nodig!)
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)

(geen afspraak nodig!)

van 10-16 uurvan 10-16 uur   

  

Lezing: de kwetsbare 
democratie
Bloemendaal - Op zondag 9 oktober 
verzorgt Johan de Wit om 10.30 uur 
in De Kapel, Potgieterweg 4, te Bloe-
mendaal een lezing met als thema: 
De kwetsbare democratie. In lang 
niet alle landen is sprake van een 
democratisch staatsbestel, maar in 
Nederland wel. Echter, in de praktijk 
hapert de democratie meermalen en 
voelt het volk zich niet gehoord. 
Mr. drs. Johan de Wit is jurist en theo-
loog. Hij is de vaste voorganger van 
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Zeist en de auteur van het Vrijzinnig 
Manifest en een essay over christe-
lijke theologie en vrijzinnigheid. 
Belangstellenden zijn zondag van 
harte welkom. Toegang: uw vrijwil-
lige bijdrage.
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Door Mirjam Goossens

Heemstede – Een van de oudste nog 
actieve winkels in Heemstede viert 
deze week het 75-jarig jubileum. 
Home Made By_Ree is inmiddels niet 
meer weg te denken en voor genera-
ties Heemstedenaren het adres voor 
verf en interieur. Het was Henk Ree 
die in 1947 begon met de verkoop 
van verfwaren en huishoudelijke arti-
kelen op de huidige plek - 
Binnenweg 89 – aanvankelijk als 
uitbreiding van het schildersbedrijf 
van zijn broer Roel en hem aan de 
Jan van Goyenstraat. Zoon Henk jr. 
voegde zich in 1958 bij de �rma en 
spoedig werd Ree & Zn een begrip 
vanwege het uiterst vriendelijke en 
deskundige advies van de heren.

Reputatie opgebouwd
De huidige eigenaar sinds 2004 
Jasper de Zwart trad 25 jaar geleden 
als 17-jarige stagiair in dienst en is 
nooit meer weggegaan. De Zwart is 
zich bewust van de ijzersterke repu-
tatie waarvan de heren Ree de 
grondlegger waren en die hijzelf en 
zijn team van 17 medewerkers tot de 
dag van vandaag in ere houden: 
“Mensen blij maken staat voorop en 
daarnaast is onze kracht dat we met 
de tijd zijn meegegroeid.”
Dat betekende voor de zestiger jaren 
de opkomst van het ‘Doe het zelf’ 
concept en later uitbreiding naar 
kunstschildersmaterialen. Het naast-
gelegen pand werd in 2016 bij de 
winkel gevoegd en vormde de start 
van het Home Made By concept 
waarvan zij de pilotstore zijn. Interi-
eurdesign werd steeds meer de core-
business. De Zwart: “Wij hebben 
momenteel vaste stylistes in ons 

team die interieuradvies geven en 
samen met de klant vaak tot nieuwe 
inzichten komen.” 

Door de jaren heen
Goede en lastige tijden heeft de 
winkel uiteraard gekend als je al zo-
lang bestaat. “Tijdens de economi-
sche crisis van 2007 zagen we de 
omzet �ink dalen en de mensen 
gingen vaker naar de bouwmarkt 
voor een pot verf. Maar ik was er niet 
rouwig om, want toen merkten onze 
klanten pas het verschil in kwaliteit. 
Ze kwamen vervolgens allemaal 

weer terug”, lacht de ondernemer.
De coronatijd was ook zo’n kantel-
punt, maar met een onverwachte 
uitkomst, geeft hij toe: “Vlak voor 
corona had ik het eigenlijk te druk, 
maar toen moesten de winkels dicht. 
Zoals iedereen weet, sloeg men ech-
ter massaal aan het klussen. De be-
stellingen liepen telefonisch en via 
internet en werd het drukker dan 
ooit.” Jasper noemt zich een mensen-
mens en vond deze wijze van 
bedrijfsvoering maar niks: “Ik miste 
het contact met de klant; de omzet 
vond ik van minder belang.”

Feestelijk jubileum
Het contact met de mensen kan fees-
telijk worden aangehaald op zater-
dag 8 oktober met een hapje en 
drankje in de winkel om het jubileum 
samen te vieren.

Zie elders in de krant de aankondi-
ging met de details.

Met de realisatie van een aanbouw 
gaat het bedrijf alweer een nieuwe 
fase in, goed voor minimaal de 
komende 25 jaar.

Verfhandel Ree 75 jaar een begrip in Heemstede

Team van de jubilerende zaak met op de voorgrond rechts Jasper de Zwart.

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Ze zijn u misschien al wel 
eens opgevallen. Draai-
bomen, of eigenlijk zijn het 
‘torsiebomen’. Een bijzon-
der fenomeen. Het moet 
ongemakkelijk zijn om 
jezelf zó om je as te wentelen dat je bijna 360• door-
draait. Dat heet met een mooi woord torsie en 
torderen. 

Enkele boomsoorten zijn er speciaal om bekend een 
getordeerde stam te ontwikkelen. De abeel, de tamme 
kastanje en de wilg bijvoorbeeld. Maar ook andere 
boomsoorten kunnen dit fenomeen vertonen. Er wordt 
ook wel eens gedacht dat aardmagnetisme ermee te 
maken heeft. Of de plaats waar de boom staat ten 
opzichte van de wind.
In Groenendaal vind je de torsiebomen onder andere in 
het Zuidbos. Daar ligt op de grond ook een indrukwek-
kend deel van een gevelde draaistam waardoor je die 
torsie eens op je gemak kunt bestuderen.

In de tijd van de houten scheepsbouw waren deze stam-
men erg gezocht. Net als gekke krommingen en hoe-
ken in boomstammen. Van nature hebben deze delen 
van de boom een prima vorm voor bepaalde scheeps-
onderdelen waardoor ze extra sterk zijn. Ook in daken 
van gebouwen zoals theekoepels werden afwijkende 
vormen veel verwerkt. In Groenendaal blijven de gekke, 
schuine of scheve bomen gewoon staan. Alleen wordt 
er in het kader van dunning soms wel eens een gekapt 
waardoor daar meer licht op de bodem valt en buur-
bomen niet opzij ‘gebeukt’ worden. Ook een draaiboom 
zal om die reden wel eens het veld moeten ruimen.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Draaibomen in Groenendaal

De natuur heeft veel kunstjes in petto!

Heemstede - Zondag 16 oktober 
wordt een grote rommelmarkt 
gehouden in Sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 te 
Heemstede. In deze sportaccommo-
datie wisselen die dag weer vele 
gebruikte goederen, van eigenaar. 
Het aanbod op een rommelmarkt is 
altijd divers en verrassend.  

De vlooienmarkt is open van 9.30 tot 
16.00 uur en de toegang bedraagt 
3,00 euro (kinderen tot en met 11 
jaar en onder begeleiding hebben 
vrij entree).  
Voor meer informatie of reserve-
ringen: organisatieburo MIKKI,
0229-244739 of 244649.
Of kijk op: www.mikki.nl. 

Grote rommelmarkt Sportparklaan

Heemstede - Dinsdag 18 oktober 
van 10.00 – 12.00 uur is er bij WIJ 
Heemstede een Open inloop van 
Seniorweb met themapresentatie 
Fotoboek maken. Houd jouw zomer-
gevoel nog wat langer vast en bun- 
del je foto’s in een mooi fotoboek.
Online een fotoboek maken kan heel 

eenvoudig met diverse bestaande 
(gratis) software. Maar hoe doe je dat 
en wat zijn de mogelijkheden?
Kom naar de lezing en neem even-
tueel uw eigen smartphone, tablet of 
laptop mee. De entree is gratis. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.

Themalezing Fotoboek maken

Open repetitie 
Harmonie
St. Michaël

Heemstede - Ruim 110 jaar 
maakt Harmonie St. Michaël 
deel uit van het culturele leven 
in Heemstede. Met leuke en 
uitdagende concerten verrast de 
harmonie het publiek keer op 
keer.
Daar werken maar liefst drie 
orkesten aan mee: de Harmonie, 
het Klijn Örkest en het oplei-
dingsorkest (MIO). Door deze 
opzet krijgt iedere liefhebber 
van blaasmuziek de ruimte.
Het MIO is voor startende en 
onervaren muzikanten, het Klijn 
Orkest voor de gevorderde 
muzikanten en liefhebbers van 
een populair repertoire en tot 
slot is het Harmonieorkest er 
voor gevorderde muzikanten die 
van een gevarieerd programma 
houden.

Op woensdag 12 oktober is er 
een open repetitie voor belang-
stellenden. Je mag meespelen 
op je eigen instrument of alleen 
maar komen kijken of luisteren. 
Er is ruimte voor elk instrument 
en niveau. Instrumenten in 
bruikleen behoort tot de 
mogelijkheden.
De inloop begint om 19.00 uur 
en vindt plaats in de Pinkster-
kerk aan de Camplaan 18, 
Heemstede.
Aansluitend repeteert het 
harmonieorkest, om 20.00 uur. 

Meer info vind je op:
www.stmichael-heemstede.nl.
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Door Bart Jonker

Heemstede – Dat Audicien Van der 
Werf Horen het adres is in Heem-
stede waar u terecht kunt voor een 
gehoortest, persoonlijke service en 
een deskundig gehooradvies is 
inmiddels alweer een jaar bekend. 
Dat klopt: want audicien Van der 
Werf Horen, onafhankelijk audicien 
voor Heemstede en omgeving, 
bestaat inderdaad een jaar. Een 
katoenen jubileum dat op gepaste 
wijze wordt gevierd met een loterij 
op donderdag 8 oktober in de fraaie 
zaak aan de Raadhuisstraat 65A in 
Heemstede, vanaf 15 uur.

De loterij zal door niemand minder 
dan onze eigen Heemsteedse BN’er 
Irene Moors gepresenteerd worden. 
En wat hebben spekjes met deze 
spectaculaire loterij te maken in 
samenhang met een te winnen 
platenspeler van Bob Marley? Dat 
legt eigenaar Sebastiaan van der 
Werf graag even uit. 

Leerzaam vak
“In 2016 behaalde ik mijn diploma 
voor gecerti�ceerd audicien”, vertelt 
Sebastiaan van der Werf. Het is een 
heel leerzaam vak, waarbij je allerlei 
soorten mensen met gehoorpro-
blemen helpt. Dat vind ik het 
mooiste van dit vak. Via een vriend 

van mij ben ik destijds in dit vak 
gerold, die vier winkels had in de 
regio Den Haag en die een leerling-
audicien zocht voor zijn vijfde winkel 
in Delft. Dat vond ik een leuke uitda-
ging en zo heb ik het vak geleerd 
met theorie op school en met prak-
tijk in de winkel. Dat heb ik 2,5 jaar 
gedaan. Vandaaruit ben ik bij een 
audicien in Heemskerk gekomen, 
waar ik zelfs een oorkonde heb 
verworven. Die oorkonde krijg je 
voor de hoogste klantenwaardering. 
Zo rond september/oktober na de 
tweede coronagolf zijn we de winkel 
in Heemstede begonnen. Omdat 
audicien een medisch beroep is, 
mochten wij gelukkig openblijven.”

Tinnitus
“We horen de laatste tijd toene-
mende klachten veroorzaakt door 
tinnitus: oorsuizen dat gepaard gaat 
met piep- en �uittonen, ook bij 
jongeren”, vervolgt Sebastiaan.
“Dat wordt veroorzaakt doordat 
mensen aan te hoog geluid worden 
blootgesteld. Denk aan staan bij een 
geluidsbox met harde muziek op een 
muziekfestival, maar ook stress kan 
de boosdoener zijn, of medicijnge-
bruik of een ongeluk.

De KNO-arts kan er weinig tegen 
doen. Tinnitus zit namelijk niet in het 
oor; het zit in de hersenen. Er gaat 

iets fout in de hersenen met het 
doorgeven van geluid, wat die piep-
toon veroorzaakt. Je kun dit als audi-
cien ook niet wegnemen.
De beste behandeling is te leren 
ontspannen te leren �lteren of yoga 
te doen.”

Mensen wachten vaak te lang
“Mensen wachten vaak te lang met 
stappen nemen als ze gehoorverlies 
krijgen, daar lopen ze dan al zeven 
tot acht jaar gemiddeld mee rond. 
Dat blijkt uit vele onderzoeken.
Vaak denken mensen: ‘het zal wel 
loslopen.’ Uiteindelijk heeft de om-
geving er het meeste last van als 
iemand gehoorverlies heeft.

Mensen stappen minder snel naar de 
audicien, omdat er toch het stigma 
heerst dat ze zo’n joekel van een 
gehoorapparaat in hun oor krijgen. 
Dat is ábsoluut niet zo en echt niet 
meer van deze tijd. De nieuwe 
gehoorapparaten zijn zo ontzettend 
geavanceerd en zo klein tot onzicht-
baar met zoveel functies die per app 
zijn in te stellen. Je kunt zelfs muziek 
luisteren met je gehoorapparaat via 
Spotify.

Bij Van der Werf Horen beschikken 
we over de meest geavanceerde 
gehoortechnologie van verschillende 
hoogstaande merken en kunnen we 

een gehoorapparaat helemaal naar 
iemands wensen leveren. Dus kom 
gewoon eens bij ons langs!”

‘Spektakel’ en Bob Marley 
“Ter gelegenheid van ons katoenen 
jubileum konden in de maand 
september onze huidige en toekom-
stig klanten een bekertje ‘Spektakel’ 
gevuld met spekjes ophalen voorzien 
van een lootje. Dit was een idee van 
mijn vrouw Esther. Op zaterdag 8 
oktober doet Irene Moors de verlo-
ting van de hoofdprijs: een originele 

Bob Marley platenspeler. Daarnaast 
zijn er ook nog andere prijzen te 
winnen. Irene Moors was ook de 
trouwambtenaar op ons huwelijk. Dit 
deed ze zo leuk dat we haar ook voor 
deze loterij hebben gevraagd. Het 
wordt vast een spannend spektakel”, 
aldus Sebastiaan van der Werf. 

Audicien Van der Werf Horen, 
Raadhuisstraat 65A in Heemstede.
Tel.nr.: 023-3034317.
Meer informatie op:
www.vanderwerfhoren.nl. 

Van der Werf Horen geeft feestelijk gehoor aan eenjarig bestaan

Sebastiaan van der Werf in zijn zaak. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - De damesmodewinkel 
van Monny Schellevis gaat sluiten.
Het avontuur begon op 5 september 
1985, destijds nog een dames- én 
herenmodezaak. De verkoop van 
herenmode stopte echter al na 
anderhalf jaar en zo ging Square 
Mode verder met alleen damesmode 
voor de doelgroep 30 plus. De winkel 
is een vertrouwd gezicht in Heem-
stede, en dat geldt ook voor het 
team!

De meeste medewerkers zijn van het 
eerste uur en de rest werkt er ook al 

heel lang. Er is dan ook in de loop der 
jaren een grote vaste klantenkring 
opgebouwd. Monny Schellevis 
vertelt: “Wanneer de dames zelf niet 
meer naar de winkel konden komen, 
dan kwam de volgende generatie, 
om eerst voor ‘moeders’ en daarna 
voor zichzelf kleding te kopen. Dan 
doe je als team toch iets goed. Het is 
er dan ook altijd gezellig en iedereen 
is heel behulpzaam.

37 jaar is een lange tijd. Terwijl er van 
alles veranderde. We gingen van 
guldens en betaalkaarten naar euro 

en pin maar de winkel bleef altijd het 
vertrouwde Square Mode.”
Monny Schellevis en de meeste van 
zijn teamleden zijn inmiddels 70 plus 
en er is helaas geen opvolging. Het 
avontuur eindigt hier, Square mode 
stopt...
De ophe�ngsuitverkoop gaat van 
start op donderdag 6 oktober, er zijn 
hoge kortingen tot 70%.
Monny Schellevis tot slot: “Wij 
bedanken al onze trouwe klanten 
voor de jarenlange klandizie en 
gezelligheid bij ons in de winkel!”
Informatie: 023-5287038.

Square Mode stopt na zevenendertig jaar

Sinds vele jaren is de modewinkel gevestigd op de hoek Cloosterlaan en Binnenweg. 
Nu is het besluit gevallen ermee te gaan stoppen. Foto: Joke van der Zee.

DONDERDAG 6 OKTOBER
Ontmoeting met ko�e voor buurt-
bewoners, 14-16u in Ons Trefpunt, 
Dr. J.R. Thorbeckelaan 162. Schuif 
gezellig aan met andere buurt-
bewoners. 

Nix&Nix, over alcoholvrije dranken. 
19.30-21.30u. Toegang: €5,-. 
Opgave: 023 – 548 38 28. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Informatiebijeenkomst voor de 
cursus ‘In Balans’, van 13.30-15u. 
Locatie Plein1 Julianaplein 1, 
Heemstede. Aanmelden tel. 023 - 
528 85 10.

VRIJDAG 7 OKTOBER
Nationale Voorleeslunch voor 
ouderen in diverse bibliotheken in 
Zuid-Kennemerland. Kijk op www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Moestuin Leyduin centraal in het 
Trefpuntcafé. Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Om 20u. Hendrik 
Müller Trio. ’t Mosterdzaad, Kerk-

weg 29, Santpoort-Noord. Om 20u. 
Meer informatie via tel.nr.: 
023-5378625 of via
www.mosterdzaadje.nl. 
Toegang vrij, na a�oop collecte met 
richtlijn van €10,-.

Lezing Judith Koelemeijer over Etty 
Hillesum. Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 18, Heemstede. Om 20u. 
Toegang €7,50. Reserveren via info@
boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Zangworkshop in de Luifel, van 
10-12u. Kosten: €10,-. Opgeven: 023 
- 548 38 28 of bij de receptie van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Open les Fit in evenwicht, van 10.30 
-11.30u. In de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, meedoen is gratis.

ZATERDAG 8 OKTOBER
Ochtendexcursie ‘Beleef de duinen 
in de herfst’. Start: bij het informatie-
bord ingang Bleek en Berg. Berg-
weg, Bloemendaal. V.7.15-10u. 

Reserveren/aanmelden via
www.np-zuidkennemerland.nl.
Informatie: di. t/m zo. via 
023-5411123.

Creatieve workshop Nazomercol-
lage maken, 10-12u. Kosten: €10,-. 
Opgave: 023 - 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.

Rouwcafé in de Luifel, van 10-12u, 
Herenweg 96, Heemstede. Met 
optreden van de zanggroep SYA. 
Entree gratis. Voor vragen bel 06 - 52 
30 69 69.

ZA 8 EN ZON 9 OKTOBER
Voorjaarsbollenmarkt Kom in Mijn 
Tuin, 11-16u. Locatie: Herenweg 18 
te Heemstede, ingang Groenen-
daalse Bos (tegenover het Manpad). 

ZONDAG 9 OKTOBER
Dimitrov-Boelee Pianoduo.
’t Mosterdzaad, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord. Om 15u. Meer infor-
matie via tel.nr.: 023-5378625 of via

www.mosterdzaadje.nl. 
Toegang vrij, na a�oop collecte met 
richtlijn van €10,-.

Kindervoorstelling (3+) van Dirk 
Scheele. Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Om 11 en 14u. 
Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl.

Excursie over het leven op Koning-
hof. Parkeerplaats Koningshof, Duin-
lustweg 26, Overveen.
V.10-11.30u. 
Reserveren/aanmelden via:
www.np-zuidkennemerland.nl.
Info via tel.nr.: 023-5411123.

MAANDAG 10 OKTOBER
Vriendinnenclub over het thema 
‘Verbinding’, van 14-16u.
Info/opgave: 023 - 822 42 97 of
06- 40 30 45 98. 

WOENSDAG 12 OKTOBER
Komische drama�lm uit 2021 in De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Info: 023 – 548 38 28.

Inloop Harmonie St. Michaël, Pink-
sterkerk, Camplaan 18, Heemstede. 
Vanaf 19:00 uur.

DONDERDAG 13 OKTOBER
Creatieve middag in de Molenwerf, 
Heemstede. Info: 023-548 38 28.

DINSDAG 18 OKTOBER
Regenboogborrel, Loco Co�ee,
Julianalaan 6, Heemstede. 19-21u. 
Toegang vrij.

Open inloop van Seniorweb met 
themapresentatie Fotoboek maken, 
van 10-12u. In de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.

Wandeling van Plein1 naar de OLVH-
kerk a/h Valkenburgerplein. Start: 
10u. Met gids van Hist. ver. 
Heemstede/Bennebroek. Opgave: 
023 - 548 38 28.

ZONDAG 16 OKTOBER
Rommelmarkt Sportcentrum Groe-
nendaal, Sportparklaan 16, Heem-
stede. 9.30-16u.

AGENDA
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Vrijwilligers gevraagd 
in Heemstede

Taalhulp voor vluchtelingen
Wil jij een vluchteling helpen met 
het leren van het Nederlands? 
Statushouders die op een 
inburgeringscursus zitten, 
moeten thuis oefenen. 
Het gesprek wat je hebt, kan gaan 
over van alles. 
De locatie is in principe bij de 
statushouder thuis of eventueel 
in de bibliotheek. Onderwijs-
ervaring is niet nodig, dagen en 
tijden zijn in overleg.

Chauffeur voor intern transport-
middel
De cliënten van Sein willen op 
zondag graag naar de kerkdienst 
op locatie Meer en Bosch of de 
Cruquiushoeve. Heb je zo af en 
toe op zondag tijd om hen met 
het interne transportmiddel naar 
de kerkdienst te brengen en te 
halen? 
Je hulp wordt zeer gewaardeerd!

Hospice zoekt vrijwilligersa 
voor de persoonlijke was
Als vrijwilliger vervul je een be-
langrijke rol in de zorg voor 
de terminaal zieke en hun 
naasten. Je zorgt ervoor dat de 
kleding en het linnengoed van de 
gasten wordt gewassen en 
gestreken. Door jouw inzet geef 
je de zieke een goed gevoel om er 
zo verzorgd bij te liggen. 
Heb je ongeveer 2 uurtjes per 
week tijd, neem dan contact op 
voor meer informatie.

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreekuur: ma t/m do 10 – 13 uur
telefoon: (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail: heemstede@wehelpen.nl

we helpen heemstede

WIJ Heemstede heeft verschillende 
locaties:, waar activiteiten worden 
georganiseerd voor jong en oud.

De Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
tel. 023-548 38 28, 
e-mail: info@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag t/m donderdag 
9.00 -16.00 uur, vrijdag 9.00-13.00 uur.

Plein1, Julianaplein 1, Heemstede,
tel. 023-528 85 10
e-mail: dienstverlening@wijheemstede.nl.
Geopend van maandag t/m donderdag 
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 
9.00-13.00 uur, In Plein1 is ons kantoor 
op de eerste etage van het gebouw. 
Er is een lift aanwezig.

De Pauwehof, ontmoetings- en 
activiteitencentrum voor ouderen, 
Achterweg 19, Heemstede. 
tel. 023 - 528 60 22, 
e-mail: pauwehof@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag 13.00-16.30 uur, 
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur.

De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede, tel. 023-5483828.
e-mail: info@wijheemstede.nl.
Geopend maandag t/m vrijdag

Kijkt u ook eens op
www.wijheemstede.nl

SENIORENNIEUWS
Mediacafé
Heeft u vragen over uw tablet of smartphone? Samen met de Bibliotheek in Heemstede 
organiseren we het Mediacafé.  Vrijwilligers beantwoorden uw vragen, speciaal voor senioren in 
Heemstede.  Elke tweede donderdag van de maand van 13.30 - 15.30 uur in locatie Plein1, op de 
1e etage. Het advies wordt gratis gegeven. U bent weer welkom op donderdag 13 oktober.

Informatiemiddag Cursus In Balans (Valpreventie)
Op donderdag 6 oktober van 13.30 tot 15.00 uur is er op PLein1, 1e etage, ruimte Plein Oranje, 
een informatiemiddag voor de cursus In Balans. Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de 
dagelijkse dingen kunnen blijven doen. Juist daarom is het belangrijk dat u zich veilig en ver-
trouwd voelt met uw lichaam. Met het beweegprogramma In Balans verbetert u uw spierkracht 
en evenwicht. De kans om te vallen wordt daarmee kleiner. Bovendien leert u nieuwe mensen 
kennen en verbetert uw algehele conditie, zodat u langer de dagelijkse dingen kunt blijven doen, 
zoals boodschappen en bezoekjes aan familie.
De cursus In Balans van 18 weken start vanaf vrijdag 4 november. Aanmelden voor de informatie-
bijeenkomst of de cursus kan bij het kantoor van WIJ Heemstede op Plein1,  tel. 023 - 528 85 10. 
Informatie en contactpersonen: 
Katinka Verdonk, T 023 - 528 85 10, E katinkaverdonk@wijheemstede.nl.
Lisette van Dee,   T 023 - 205 55 00, E  lvandee@teamsportservice.nl.

Vrijwilligers bij het vrijwilligersvervoer van WIJ Heemstede
Bent u een prima chauffeur?  Vindt u het geen probleem om iemand uit Heemstede ergens 
naartoe te brengen? Bent u graag onderweg? Dan is er vrijwilligerswerk dat bij u past! 
Waarom is vrijwillige hulp met vervoer nodig?
Veel mensen met een fysieke beperking of ouderen kunnen niet makkelijk van A naar B reizen 
door hun beperkte mobiliteit. Zelf autorijden of openbaar vervoer is niet meer mogelijk. 
Deze mensen zijn erg geholpen met iemand die hen naar een ziekenhuisafspraak of bijvoorbeeld 
de kapper wil brengen. Heeft u een auto voor de deur staan en wilt u helpen met vervoer?
Bent u de vrijwilliger die voor een dagdeel per week of twee weken, volgens rooster ouderen wil 
vervoeren? Of wilt u iemand begeleiden naar het ziekenhuis? Meldt u aan bij WIJ Heemstede, 
Willie Chermin, tel. 023 - 528 85 10. Er is een onkostenvergoeding. 

Aanmelden voor ale deze activiteiten: 023 - 528 85 10.

WEEK VAN ONTMOETING
Wo 5 okt 10.00 uur
Ontmoeting en koffie op de
Sociëteit voor ouderen

Wo 5 okt 10.00 uur
Open les Internationale dans 
met Claudy Prins

Wo 5 okt 13.30 uur
Open inloop Schaakclub met 
Dick van Baaren

Wo 5 okt 13.30 uur
Open inloop Rummikubclub
voor vrouwen

Do 6 okt  14.00 uur
Ontmoeting en koffie voor
buurtbewoners De Glip
in Ons Trefpunt, 
Thorbeckelaan 162

Do 6 okt  19.30 uur
Lezing Nix & Nix over 
alcoholvrije dranken

Vr 7 okt  10.00 uur
Workshop Zing je vrij met
Henriette Middelkoop

Vr 7 okt 10.30 uur
Open les Fit in evenwicht met 
Eveline Anthonissen

Za 8 okt  10.00 uur
Ontmoeting en koffie in het
Rouwcafé met optreden 
groep SYA

Za 8 okt  10.00 uur
Workshop Nazomercollage 
maken met Susanna Marijs

Za 8 okt  10.00 uur
Ontmoeting en koffie in het
Rouwcafé met optreden 
groep SYA

EINDE WEEK VAN ONTMOETING

Ma 10 okt 14.00 uur
Vriendinnenclub met thema 
Verbinding

Wo 12 okt 19.30 uur
Film
Komisch drama uit 2021

Do 13 en 27 okt 14.00 uur
Creatieve inllop Molenwerf 
met Gaby Godijk

Di 18 okt 10.00 uur
Open inloop Seniorweb
met themapresentatie
Fotoboek maken

Di 18 okt 10.00 uur
Wandeling Onze Lieve Vrouwe 
Kerk met lokale gids van HVHB

Ma 24 okt 10.00 uur
Workshop Seniorweb
Opslaan in de Cloud

Wo 26 okt 19.30 uur
Film
Komisch drama uit 2020

Do 27 okt 10.30 uur
Film & lunch
Drama uit 2008

Ma 31 okt 10.00 uur
Workshop Seniorweb
Excel

Alle activiteiten zijn in de 
Luifel, tenzij anders aan-
gegeven. 

Voor meer informatie over 
deze activiteiten kijkt u op 
www.wijheemstede.nl.
WIJ Nieuwsbrief
Alle activiteiten vindt u in de 
maandelijkse nieuwsbrief, 
op te halen op een van onze 
locaties. 
Of meld u aan voor een gratis 
e-mailabonnement!
Dat kan via 023-548 38 28 
of mail naar 
info@wijheemstede.nl.

AGENDA OKTOBER

WEEK VAN ONTMOETING 
tot en met 8 OKTOBER
Tijdens de landelijke week tegen eenzaamheid 
organiseert WIJ Heemstede samen met andere 
partners in Heemstede een 
Week van Ontmoeting vol gezellige activiteiten. 
Veel activiteiten zijn gratis toegankelijk en 
hiervoor hoeft u zich niet van te voren op te 
geven. Ook is er altijd koffie/thee en een 
luisterend oor. 
Wij nodigen u van harte uit en neemt u vooral die 
buurvrouw, buurman, vriend, vriendin of kennis 
mee die uit zichzelf niet zo makkelijk de weg naar 
ons weet te vinden! Iedereen is WELKOM !foto Elly Godrie

POPPEN VOOR OEKRAINE 
- ACTIE! -

De poppen op de foto zijn 
gebreid door de Heemsteedse 
Aty Diependaal en Truus Wilnius. 
Om de kinderen uit Oekraine 
welkom te heten, zijn in het 
gebouw op de Kerklaan een 
aantal van deze poppen gebracht.
Ze zijn nu te koop voor 5 euro. 
De opbrengst van de verkoop 
gaat geheel naar giro 555 voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne.
U kunt ze kopen (alleen contant 
betalen) bij ons kantoor in Plein1, 
Julianaplein 1, 1e etage, naast de lift.
Kinderen uit Oekraïne mogen 
eenmalig gratis een pop op 
komen halen.
Діти з України можуть 
безкоштовно забрати ляльку в 
нашому офісі за адресою Plein1, 
Julianaplein1, 1 поверх! Dity z 
Ukrayiny mozhutʹ bezkoshtovno 
zabraty lyalʹku v nashomu ofisi 
za adresoyu Plein1, Julianaplein1, 
1 poverkh!
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Heemstede/Bloemendaal - De oproep voor de huisdierfotowedstrijd leverde veel reacties op en de redactie werd bedolven onder vele foto’s. De leukste 
foto’s krijgen een plekje in de krant. Dierenspeciaalzaak Heems sinds 1822 krijgt het lastig om een keuze uit al deze lieve schatjes te maken. De winnaar 
wordt binnenkort bekendgemaakt en wint de cadeaubon van Heems ter waarde van 50 euro!

Leukste huisdierfotowedstrijd: hier zijn ze dan hoor, de lieverds!

Muki geniet van 
het bos
Harry Opheikens stuurde een 
foto van zijn hond Muki, genie-
tend van het bos.

Helemaal niet nieuwsgierig...
“Dit zijn onze konijnen”, vertelt Jose�en van Haagen. “Geloof het of niet, 
maar de zwarte (Dropje) is de moeder van de 2 witte (Nijntje en Witje). Ze 
zijn helemaal niet nieuwsgierig....”

Britse Lang- en 
Korthaar
Ellen Vrugt deelt deze foto’s van 
haar lieverds. Ze vertelt: “Op de foto rechts staat Daan een 3- jarige Britse 
Langhaar. De jongste van de vijf hier in huis. Brutaal, actief en super 
speels! Op de andere foto staat Benjamin, 6 jaar oud, de oudste. Ben is 
een lilac/wit Britse Korthaar. De baas in huis, een solist, maar ‘stiekem’ 
vindt hij aandacht heel �jn”, aldus Ellen.

Maxi, het fotomodel
“Dit zijn foto’s van onze kat Maxi, 
gemaakt door mijn dochter Lévy  
Möllmann van 11”, vertelt inzendster 
Léonie de Lange. “Maxi is het favo-
riete ‘fotomodel’ van Lévy.”

Lekkere knuffel

“Onze dochters Charlotte en Emily 
zijn dol op poes Bob, die zich al het 
geknu�el goed laat welgevallen. 
Hij verdient zeker een plek in de 
spotlights”, aldus Marloes Derks.

Liefste kat van 
Heemstede
“Dit is Cees, de liefste kat van 
Heemstede.”  
Groetjes Puck, 9 jaar.

Brammetje
“Dit is Brammetje, onze lieve 
pomchi”, vertelt inzendster Deborah 
Mozer.

Mees op vakantie in 
Frankrijk
“Hier onze kat Mees die met ons op 
vakantie was in Frankrijk”, vertelt 
Marieke Creemers.

Gelukkig konijnenechtpaar
“Wij zenden graag onze lieve Bollie (8) en Louis (9) in voor de fotoactie”, 
vertelt Judith van Bezu. “Het is een konijnenechtpaar en nog steeds na 
vele jaren heel gelukkig met elkaar. Hier knu�elend op de bank!”

Mijn allerliefste 
vriendje
“Dit is Flippie, mijn allerliefste 
gekke eigenwijze vriendje”, 
vertelt inzendster Marian Beers.

Dagelijkse rondje

“Dit is Tweety tijdens zijn dage-
lijkse rondje”, vertellen René en 
Greet Elizen. 

Zazu en Viggo
“Dit zijn Zazu en Viggo”, vertelt Sjanie 
Kers. “De eerste foto is in het tuincen-
trum genomen en de tweede foto, 
vaart Viggo als kapitein aan boord in 
Amsterdam.”

Onderzoek
Tineke van Leeuwen stuurde deze 
schattige foto. “Dit zijn Kobus en 
Pien, die een onderzoek doet wat 
Kobus mankeert.”

Dikke vriendjes

“Dit is Boo met mijn zoon 
Darian, dikke vriendjes”, vertelt 
Anita Venema.  “Boo is 15 
november een jaar bij ons. Ze 
komt uit Portugal en kwam bij 
ons erg vermagerd en angstig 
aan. Nu is ze gewend bij ons en 
met veel liefde en geduld gaat 
alles steeds beter!”

Een lieverd en 
knapperd
“Hierbij onze allerliefste hond en 
huisdier Puck, meegenomen als pup 
tijdens onze vakantie in Ibiza en 
inmiddels 14 jaar bij ons”, vertelt de 
familie Kind.
“Een lieverd en knapperd. Een 
plaatje, toch?”





12 inderegio.nl • 5 oktober 2022WERELDDIERENDAG

Door Bart Jonker

Regio – Jaarlijks op 4 oktober wordt 
Werelddierendag gevierd. Op deze 
datum is er wereldwijd extra aan-
dacht voor onze (huis)dieren. Deze 
datum is gekoppeld aan de katho-
lieke feestdag van de heilige Fran-
ciscus van Assisi op 4 oktober.
Franciscus trok zich het lot aan van 
de armen, zwervers en de melaatsen, 
maar ook van planten en dieren. 
Zodoende werd hij ook bescherm-
heilige van het dierenrijk.  De eerste 
Werelddierendag werd pas gehou-
den op 4 oktober 1925 in Berlijn, 
geïnitieerd door de Duitser Heinrich 
Zimmerman, een wetenschapper die 
het gedrag van wilde en gedomesti-
ceerde hondensoorten bestudeerde, 
o�cieel kynologie genoemd. 

In het Dierentehuis staan dieren 
iedere dag op nummer 1
Werelddierendag is natuurlijk een 
mooi en nobel initiatief. Eigenlijk 
verdient de aandacht voor dieren 
niet slechts dag, maar alle dagen van 
het jaar. Dierentehuis Kennemerland 
aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort 
is onderdeel van de Dierenbescher-
ming. Daar staat iedere dag, iedere 
minuut en iedere seconde in het 
teken van dierenzorg. Helaas wordt 
het Dierentehuis ook iedere dag 
geconfronteerd met dierenleed. En 
daar weet Jacquelien Veldhoven over 
mee te praten. 

Veel dieren onnodig afgestaan na 
corona
Jacquelien: “Doordat mensen tijdens 
de coronaperiode gedwongen thuis 

moesten werken, ontstond de grote 
behoefte om een huisdier te nemen. 
Er werden bijvoorbeeld veel pups 
aangeschaft, want mensen hadden 
hier nu de tijd voor. In het begin 
dachten we nog dat dit wel goed 
paste, omdat de mensen dan ook 
vanaf het begin de aandacht kunnen 
die de pup echt nodig heeft. Dan kan 
de hond ook als die wat volwassener 
is beter meedraaien in het gezin. 
Echter als die hond zo’n 1,5 jaar 
wordt, begint deze een beetje te 
puberen en worden het meer handen-
bindertjes. Bij sommige rassen 
komen dan ook de minder leuke 
raseigenschappen naar boven.

We zien dat die groep honden weer 
enorm veel worden afgestaan. Er zijn 
dit jaar al meer honden afgestaan 
dan in heel 2021, dat is een duidelijk 
teken aan de wand. Eigenlijk geldt 
dat voor alle dieren, zoals honden, 
katten, konijnen, noem het maar op. 
Ons dringende advies is dan ook: 
lees je goed in over een bepaald 
huisdier of ras, of neem van tevoren 
contact met ons op, zodat wij je goed 
kunnen adviseren over de keuze van 
je huisdier. Kijk of zo’n dier of het ras 
ook op latere leeftijd bij je gezinssitu-
atie past, dit is echt essentieel. 
Niemand kan in de toekomst kijken, 
maar zo kun je het wel beter in- 
schatten en wordt het dier niet de 
dupe. Een hoop dierenleed kan 
worden voorkomen als mensen daar 
van tevoren beter over na zouden 
denken. Iedereen kan ons altijd 
bellen voor advies en desgewenst 

verwijzen wij je ook door naar 
gedragstherapeuten en preventieve 
trainingen, met het doel het dier uit 
het asiel te houden. Het vervelende 
gedrag kan zo worden omgebogen 
en zo kan het dier in veel gevallen bij 
zijn/haar baas blijven.”

Vooral konijnen overspoelen 
asielen 
“Opvallend is echter het massaal 
afstaan van konijnen. Alle asielen in 
Nederland worden letterlijk hiermee 
overspoeld en zitten tjokvol. Een 
serieus en zorgwekkend probleem. 
Wij denken zelf dat het komt omdat 
mensen na de coronaperiode weer 
vrij kunnen reizen. Een pension 
vinden voor je konijn is lastig. Zelfs 
voor honden en katten dien je al een 
jaar van tevoren te reserveren in 
vooral het hoogseizoen. Een konijn 
heeft intensieve verzorging nodig en 
moet je niet in zijn eentje houden, 

daar worden ze doodongelukkig van. 
Altijd met zijn tweeën: het is een 
groepsdier. Het konijn is voor velen 
een laagdrempelig huisdier. Ze zijn in 
aanschaf voordelig en zijn vaak in 
tuincentra te zien en worden als 
impulsaankoop voor het kind mee-
genomen. Vaak is de lol er na een jaar 
vanaf, want een konijn is nu eenmaal 
geen knu�eldier. Het is van nature 
een prooidier, dus als ze worden op-
gepakt, levert dat voor het beestje 
enorm veel stress op. Ze zijn wel 
speels en halen soms leuke fratsen 
uit. Ik wil daarom iedereen echt op 
het hart drukken: denk na voordat u 
aan zo’n beestje begint en wat voor 
consequenties dit heeft”, aldus 
Jacquelien Veldhoven. 

Meer informatie? Kijk dan op:
www.dierenbescherming.nl/dieren-
asiel/dierentehuis-kennemerland, of 
via tel.nr.: 088-8113420. 

Veel onnodig dierenleed: “Informeer jezelf goed 
voordat je aan een huisdier begint”

Jacquelien Veldhoven van Dierentehuis Kennemerland met een van de hondjes. 
Foto: Bart Jonker.

Konijnen Dille & Kamille in het Dierentehuis. Foto Cindy Tan.

Hond Grusha

“Hierbij mijn geadopteerde 
hond Grusha”, vertelt Thea de 
Haan-Boomsma.

Mooi plekje voor 
Monty in de krant
“Dit is Monty enkele uren voordat 
wij deze lieverd moesten laten in-
slapen”, vertelt de familie Verhal-
len. “Monty kwam toen hij één jaar 
was bij ons in het gezin van 3 per-
sonen en toen al 2 katten en een 
hond. Zijn vorige eigenaar kon niet 
meer voor hem zorgen. Wij heb-
ben 10 jaar van deze lieverd 
mogen genieten.  Hij was nooit 
boos, kwam dagelijks zijn knu�el 
halen en stond altijd op de uitkijk als hij je zag thuiskomen. Hoewel wij 
nog steeds drie katten en ook een pup in huis hebben wordt hij nog elk 
uur gemist. Hopelijk krijgt hij nog een mooi plekje in de krant.”

Onze hond Nine
Aart Simons stuurde deze foto van 
hond Nine in de gordijnen.

Ollie, de ster van 
ons gezin
“Hierbij een foto van onze Ollie 
(8 jaar)”, vertelt Anne Heeroma. 
“De liefste schobbejak van de 
straat uit Roemenië, die helaas 
een enorme rugzak heeft. Sinds 
1,5 jaar geven we hem een 
veilige en liefdevolle tweede 
helft van zijn leven in het prach-
tige Heemstede. Hij is de ster 
van ons gezin én het Groenen-
daalse bos.”

Nike, de blinden-
geleidehond
Deze schat werd ingestuurd door 
Dominieke Bos. Het is haar blin-
dengeleide hond Nike.

Steun en toeverlaat
Dit is mijn lieve poes Mientje, 13 jaar, 
sinds een half jaar mijn steun en 
toeverlaat”, vertelt D. van Zoelen.
“We slapen samen in bed en zijn een 
twee-eenheid in alles.”

Doris en Saar

Na een dag spelen vallen Doris 
en Saar in elkaars poten in slaap. 
Ingestuurd door Alyn Doornbos. 

Klimmende Beer
Ook beren kunnen klimmen, dat be-
wijst poes ‘Beer’. Ingestuurd door 
Milou.

Kleurig accent
De halsbanden van deze twee lieve 
rakkers kleuren prachtig bij de 
tulpjes. Ingestuurd door A. van Pelt.

Trouwe oogjes
Deze lieverd met trouwe oogjes is 
van Wilma Dammersmeier.

Vervolg huisdierfotowedstrijd



Logeerzorg is een uitkomst voor mantel zorgers 

die even op adem willen komen. Jacqueline 

Geus-van der Ham ontdekte de mogelijkheid in 

2021 en maakt inmiddels plannen voor een derde 

en een vierde verblijf van haar man Gerrit. 

Die verheugt zich er nu al op!

Gerrit Geus (1964) heeft wat je noemt een 
haperend brein. Toch heeft hij nergens tijd voor, 
grapt hij. ‘Op maandag, donderdag en vrijdag werk 
ik op de zorgboerderij in Vij� uizen, op dinsdag 
wandel ik 10 kilometer met de Oppeppers en 
’s woensdags ga ik er met de Oppeppers op uit, 
bijvoorbeeld naar een museum. Jacqueline werkt 
drie dagen in de week. ‘Zo rommelen we een 
beetje’, zegt Jacqueline. ‘Gerrit is jong, vitaal en 
gezellig. Alleen is de rem eraf, hij doet niks uit 
zichzelf en hij raakt makkelijk de weg kwijt.’ 

Vriendinnenuitje
‘Eind 2021 wilden mijn vriendinnen ons traditionele 
driedaagse juni-uitje naar het concert van Guus 
Meeuwis plannen. Ik kon niet mee vanwege Gerrit, 
maar toen zette iemand me op het spoor van 
logeerzorg. Gerrit vond het niks, maar we hebben 
doorgezet. In maart 2022 ging Gerrit een paar 
dagen op proef naar Breezicht. Hij vindt het er 
geweldig en in juni ging hij met plezier weer.’ 

Ik doe alles zelf
Hoewel Gerrit er erg tegenop zag, is het hem 
‘1000 procent meegevallen! Ze laten me mijn gang 
gaan. Ik vond er een kastje en daar heb ik een 
insectenhotel van gemaakt. Ik zou het eerst met 
de bewoners doen, maar niemand kan zagen daar. 
Ze vroegen of ik hulp nodig had met douchen of 
zo, maar ik doe alles zelf. 

De beschikbare logeerplekken
A Locatie Breezicht in IJmuiden biedt al langere tijd 
logeerplekken aan voor mensen die licht dementeren 
of lichamelijke hulpvragen hebben. Het uitzicht over 
IJmuiden is kenmerkend en prachtig.

B Locatie Nieuw Delftweide in Haarlem-noord
staat bekend om de gezellige sfeer. De logeerplek is 
geschikt voor mensen met lichamelijke hulpvragen. 
De logé kan, als deze dit wil, overdag in de gezellige 
huiskamer verblijven samen met de cliënten van 
de locatie.

C Locatie Overspaarne biedt logeerplekken aan voor 
(licht) dementerende mensen. Voor mensen die binnen 
de kleinschalige woning rust en veiligheid wensen is dit 
een ideale plek.

D Het Reinaldahuis biedt een logeerplek aan voor 
mensen met lichamelijke hulpvragen. Deze  locatie 
heeft een gezellig atrium waar cliënten samen komen.

E Locatie Schalkweide biedt een logeerplek aan in 
een eigen tweekamer appartement op de tiende etage 
met prachtig uitzicht over Haarlem en is geschikt voor 
mensen met lichte lichamelijke hulpvragen en licht 
vergeetachtige mensen.

A

B

C

D

E 

Een hele zorg minder
Ik heb een kamer, een magnetronnetje en een 
waterkoker. ’s Middags eten we brood en ’s avonds 
mag je op je kamer eten of op de zaal.’ 
Jacqueline vult aan dat het personeel erop toeziet 
dat Gerrit ’s avonds zijn medicijnen inneemt.
‘Ook moet iemand zeggen dat het bedtijd is, want 
dat is voor Gerrit niet vanzelfsprekend.’

Een hele zorg minder
Het pakt dus zo goed uit dat Jacqueline met een 
gerust hart van de logeerzorg gebruik kan maken 
als de omstandigheden daarom vragen. Bijvoor-
beeld als hun zoons binnenkort de tuin aanpakken. 
Ze doet Gerrit er een groot plezier mee; hij vindt 
het een feestje! Dat is heel fi jn voor Gerrit en voor 
Jacqueline een hele zorg minder.

Een uitkomst, ook voor u!
Kan degene voor wie u zorgt niet alleen 
thuisblij ven als u er even tussenuit gaat? 
Dan is uw naaste van harte welkom als logé bij 
een van de ouderenzorginstellingen in de regio. 
Hij of zij verblijft voor de duur van drie dagen 
tot drie weken in een prettig appartement en 
professionals bieden verpleging, begeleiding 
en persoonlijke verzorging. De maaltijden zijn 
inbegrepen, bezoek is welkom, ook van even-
tuele eigen behandelaren. De logés krijgen een 
gastvrij onthaal en kunnen deelnemen aan alle 
activiteiten die op de locaties plaatsvinden.

Bel (023-891 06 10) of mail (respijt@tandem-
mantelzorg.nl) voor de mogelijkheden, de 
kosten, de fi nancieringsmogelijkheden via zorg-
verzekeraar en/of gemeente. De respijtcoaches 
weten ook meer over de eigen bijdrage die via 
het CAK wordt geïnd. Ze helpen u desgewenst 
met de aanvraag voor een indicatie via de Wet 
langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo).



Mieren, slakken, muizen en andere beestjes horen bij de natuur en kun je dus ook wel 
eens tegenkomen in jouw huis of tuin. Maar hoe zorg je dat ze niet uitgroeien tot een 
plaag? Plagen voorkomen is beter dan bestrijden, omdat je de bron aanpakt. Ontdek 

met deze tips hoe je overlast voorkomt en milieuvriendelijk plagen bestrijdt.

1. Vermijd middelen waar geen 
 ingrediënten op staan

LET OP! Gif is vaak niet nodig tegen plagen. 
Het beste is om ze te voorkomen of natuurlijk te bestrijden. 

2. Koop alleen middelen met 
     een toelatingsnummer 

3. Volg de gebruiksaanwijzing 
 nauwlettend op

4. Gif=gif, dus mijd vage claims
    zoals 'lief voor de bijen',
 'eco' of '100% plantaardig'

12345N of
NL-1234567-0000 of
EU-1234567-0000

Ingrediënten:

LIE
FVO

ORBIJEN 100
%PLANTAARDIG

LAATSTE REDMIDDEL TEGEN PLAGEN? 
PAS OP MET GIF! 

Deze informatie wordt je aangeboden door Milieu Centraal: jouw praktische gids voor duurzame adviezen. 
Kijk voor meer tips tegen plagen op www.milieucentraal.nl/plagen.

Zo houd je plagen
buiten de deur

Ratten of muizen? Voorkom 
een plaag, begin vandaag
Een aantal jaar geleden hadden 
Niek (62) en Cathy (59) last van 
muizen in huis. ‘Je kunt maar beter 
voorkomen dat muizen zich sette-
len in je huis. Want als ze er een-
maal zijn, krijg je ze moeilijk weer 
weg.’

Cathy vertelt: ‘Ik ben niet bang voor 
muizen, maar ik wil ze liever niet in 
huis. We hadden er jaren geleden 
best veel. Dan schrik je wel even 
als je er opeens een op de afvalbak 
ziet. De deksel sloot blijkbaar net 
niet helemaal. Sindsdien zorg ik dat 
onze afvalbakken goed sluiten, ze-
ker degene waar voedselresten in 

zitten. Wij doen al ons eten in goed 
afgesloten glazen potten en bakken 
van hard plastic. Inclusief chipszak-
ken, want daar knagen ze dus ook 
gewoon doorheen.’

Niek: ‘We maken het de muizen dus 
extra lastig om eten te vinden. Zo 
proberen we nooit ergens kruimels 
of andere voedselresten achter te 
laten. Na het eten gaat er bijvoor-
beeld meteen een doekje over de 
tafel en het aanrecht. En we beze-
men de vloer dan ook even. Op die 
manier maken we ons huis onaan-
trekkelijk voor muizen en hebben 
we er veel minder last van.’

▶ Maak kieren en naden in je buitenmu-
ren dicht met gaas om muizen en ratten 
buiten te sluiten. Doe dit alleen als de 
kieren en naden onder de 2 meter hoog 
zitten. Met horren voorkom je dat vlie-
gende insecten zoals muggen en wes-
pen je huis binnenkomen.

▶ Voedsel of een nestplek trekt ongedier-
te aan: beestjes zoeken graag beschut-
te, warme of vochtige plekken op om te 
nestelen. Sluit voedselvoorraden dus 
goed af, ruim etensresten direct op, 
gooi rottend fruit gelijk weg en leeg je 
vuilnisbak regelmatig. 

▶ Hoe minder tegels in je tuin, des te min-
der last je hebt van mieren en groene 
aanslag. Vervang tegels die je weinig 
gebruikt daarom door planten. Verder 
heb je minder last van onkruid tussen je 
tegels, als je ze regelmatig licht bezemt.

▶ Gebruik bodembedekkers en boom-
schors in je tuin op de plekken waar 
geen planten staan: zo krijgt onkruid 
geen kans om te groeien.

FOTO BRAM SCHILLING

Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.

Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve • Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.

Heemstede - De komende periode 
maken boeiende auteurs hun op-
wachting bij Boekhandel Blokker. Op 
zondag 9 oktober wordt Jimmy 
Nelson geïnterviewd, echter dit inter-
view is volgeboekt, maar vanaf 15.30 
uur signeert hij voor iedereen die 
maar wil langskomen!
Woensdag 12 oktober zal Ingrid 
Nieuwenhuijse (local hero) haar boek 
presenteren ‘Burn on’ presenteren, 
om 10.30 uur. Vraag je je regelmatig 
af hoe je in vredesnaam de komende 
drukke dag weer doorkomt? Hoor je 
jezelf zeggen: “Ik ben de hele tijd zo 
moe. Alsof ik helemaal nergens meer 
energie voor heb.” Of staat het huilen 

je de laatste tijd nader dan het 
lachen? Dan ben je langzaam aan het 
opbranden en balanceer je op een 
gevaarlijk randje: dat van een burn-
out. Gelukkig kun je jezelf uit de 
gevarenzone helpen. Stop met jezelf 
smoesjes te vertellen zoals dat je 
gewoon slecht bent in ontspannen, 
dat het straks vast rustiger wordt, of 
dat een burn-out jou niet kan over-
komen. Om je vlam brandend te 
houden moet de knop nu om. Met 
het unieke vijfstappenplan van Burn 
on! zet jij jezelf op de eerste plaats. 
Deze presentatie bijwonen? Toegang 
vrij, reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

Op donderdag 13 oktober in de 
Kinderboekenweek vertelt Kevin 
Hassing over zijn drie boeken Mus en 
kapitein kwaadbaard, om 16.00 uur 
bij de boekhandel aan de Binnen-
weg.
Kevin Hassing, winnaar van de 
Kinderjury 2022, schreef met De 
Amorfe een spannend nieuw avon-
tuur over Mus en kapitein Kwaad-
baard. Eerder verschenen De 5 
Slangen en De koers naar de Kraken 
– waarvan deel 2 in 2022 door de 
Kinderjury is uitgeroepen tot mooiste 
kinderboek voor lezers vanaf 10 jaar.
Een geheimzinnig schip doemt op uit 
de mist en vaart recht op de kade 
van Zeeburgerdam af. Het blijkt De 
Amorfe te zijn, een vaartuig dat 
gemaakt is van glas. De kapitein van 

het schip, Nero, vertelt dat hij met 
zijn bemanning mee gaat doen aan 
het Tetra Toernooi, een legendarisch 
evenement dat zich afspeelt op een 
drijvende stad midden in de oceaan. 
Hij vraagt Mus en haar vrienden ook 
mee te strijden. Maar Mus twijfelt. 

Kevin Hassing is behalve schrijver 
ook (stem)acteur. Zijn eerste boek 
over Mus, De 5 Slangen, werd in 2021 
genomineerd voor de Hotze de Roos-
prijs. Over Mus en haar vrienden zul-
len nog veel meer boeken verschij-
nen. Met sfeervolle fullcolourillustra-
ties van Linde Faas.
Deze middag is eveneens vrij toegan-
kelijk, reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, 
023 5282472.
www.boekhandelblokker.nl

Boeiende auteurs bij Blokker

Kevin Hassing komt naar Blokker.
Foto aangeleverd.
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LEZERSPOST

Ik kwam eind jaren ‘50 van de vorige eeuw regelmatig met mijn vader, 
architect Dick Greiner op de bouw van het postkantoor aan de Binnen-
weg. Hij was trots om de vorderingen aan mij -toen een jaar of 13- te laten 
zien. Mijn zus Mechtilt en haar man Jan Meijer waren ook betrokken: als 
beeldend kunstenaar van het glasmozaiek in de entree en de grote fresco 
in de centrale hal. Het postkantoor was een van de laatste fraaie schep-
pingen van een belangrijk architect, voor hij in 1964 overleed.
In maart 1920 vestigde Dick Greiner zich als architect in Amsterdam. Hij 
was ondermeer betrokken bij de bouw van Betondorp en ontwierp het 
nog altijd bestaande �atgebouw “Zonnehof” in Amsterdam Zuid. Daar-
naast ontwierp hij enkele scholen waaronder de Huishoud- en Industrie-
school in Haarlem (thans: “De Greiner”). Zijn ware specialisatie werd de 
bouw, verbouw en de interieurinrichting van bioscopen, theaters en 
cafés. Greiner heeft in de loop der jaren in verschillende stijlen gebouwd: 
aanvankelijk leunde hij tegen de Amsterdamse School; later waren er 
invloeden van Dudok en een gematigd Functionalisme. Greiner was 
binnen de beroepsgroep mede actief als secretaris van de Vereniging 
voor Hoger Bouwkunst Onderricht.

En toen was er de dreigende sloop van ‘zijn’ postkantoor in Heemstede, 
dat plaats moest maken voor een appartementencomplex in het duur-
dere segment. Geschrokken van dit plan zetten bewoners, de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek, Erfgoedvereniging Heemschut en 
het Cuypersgenootschap een actieplan in werking dat de onzalige 
plannen moest voorkomen. De gemeente liet nogmaals onderzoek doen, 
en verklaarde het postkantoor tot monument, waartegen de projectont-
wikkelaar zich echter met succes bij de voorzieningenrechter verzette. 

Ik doe hierbij een klemmend beroep op het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Heemstede om de eerdere beslissing 
gestand te doen en het gebouw aan de Binnenweg 160 alsnog de�nitief 
zijn monumentenstatus te verlenen. Dit unieke -ook kwalitatief- gebouw 
verdient het om bewaard te blijven voor zijn omgeving en een nieuw 
leven te krijgen dat recht doet aan het werk van Dick Greiner.

Dat doe ik als erfgenaam ook namens de kleinkinderen Rob Nolet, Wieke 
Nolet en Julian Meijer, mijn dochters Marije en Julia, en niet in de laatste 
plaats Architectenbureau Greiner Van Goor Huijten.

Frank Greiner, Holwerd

Geen sloop van het voormalige postkantoor

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023-204 44 24 | info@dunweg.nl

w
w

w
.d

unw
eg.nl

Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 023 - 204 44 24
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Als wij een uitvaart verzorgen dan 
is er niet alleen een belangrijke taak 
weggelegd voor de uitvaartleider, 
maar voor alle collega’s die bij de 
uitvaart betrokken zijn. Vooraf doen 
wij een briefing met de collega’s, die 
een rol hebben bij de begrafenis of 
crematie. We delen vaak een stukje 
achtergrondinformatie, zodat zij zich 
kunnen inleven in de situatie. Er is een 
groot verschil in beleving of wij een 
ouder iemand begraven of een jong 
persoon. Ook de omstandigheden doen 
er toe. Bijvoorbeeld gevoeligheden in 
de familie of emoties die hoog kunnen 
oplopen.

Daarnaast nemen we de details van 
de uitvoering door. Hoeveel mensen 
worden er verwacht? Welke muziek 
wordt er gespeeld? Is er een fotograaf 

aanwezig? Draagt de familie de kist zelf 
of doen wij dat? Welke route wordt er 
gereden en nemen wij de Volkswagen 
T1 of de traditionele zwarte rouwauto?

Ook beantwoorden onze collega’s 
allerlei vragen van de familie 
of van de gasten. Zo was onze 
rouwautochauffeur aanwezig om 
de rouwauto te rijden. Hij stond te 
wachten bij het woonhuis van de 
familie en was op de hoogte van de 
route naar het crematorium.
Er kwam een kleinzoon naar hem toe 
met de vraag of oma voor de crematie 
nog uit de kist werd gehaald. Mijn 
collega vertelde de jongen dat oma in 
de kist zou worden gecremeerd.

Zijn reactie: “Maar dat is toch zonde, 
de kist is net nieuw!”

Oud of Nieuw?

Bennebroek - Op zondagavond 2 
oktober vond een gewapende over-
val plaats op een tankstation op de 
Rijksstraatweg in Bennebroek.
Een onbekende man maakte onder 
bedreiging van een wapen geld buit. 
De recherche onderzoekt deze 
overval en zoekt getuigen.

Omstreeks 20.55 uur liep de over-
valler het tankstation binnen en 
bedreigde de medewerker met een 
wapen.
Vervolgens heeft hij geld en siga-
retten weggenomen waarna hij 
vertrok in de richting van de Bijweg-
laan.
Niemand raakte bij de overval 
gewond. De politie werd direct ge-
alarmeerd maar na een zoektocht in 
de omgeving werd de overvaller niet 
meer aangetro�en.

Van de man is het volgende signale-
ment bekend:
- Ongeveer 20 jaar oud
- 1.64 á 1.67 meter lang
- Tenger postuur
- Licht getinte huidskleur

- Zwarte pet met zilver merk of tekst  
- Sjaal om zijn mond en neus
- Zwarte jas (heuphoogte)
- Zwarte (strakke) broek, mogelijk 

jeans
- Zwarte schoenen.

Overval tankstation Rijksstraatweg Bennebroek

Beeld: Laurens Bosch Nieuwsfoto.

Heemstede - Van Zanten Meubel-
sto�eerderij heeft inmiddels al ruim 
100 jaar ervaring in het restaureren, 
opknappen en aanpassen van meu-
bels. Ouderwets vakmanschap dat 
garant staat voor kwaliteit maar toch 
helemaal van deze tijd! Het meubel 
wordt op geheel ambachtelijke wijze 
weer in de oorspronkelijke staat 
hersteld. Of wellicht meer dan dat, 
want de vakmensen van Van Zanten 
kunnen het meubel ook aanpassen 
naar uw persoonlijke wensen qua 
zitcomfort en looks. Opa Wim Van 
Zanten is in 1922 begonnen als 
restaurateur/sto�eerder bij Pander 
meubelen in Den Haag. Na de oorlog 
nam hij de grote stap om voor zich-
zelf te beginnen in Utrecht, samen 
met zijn zoon Joop Van Zanten en 
collega Carel Benz. In 1985 kwam de 
eerste kleinzoon Willem E. Van Zan-
ten werken in het atelier en vier jaar 
later de tweede kleinzoon Erwin E. 
Van Zanten. In 1995 hebben de 
broers Willem en Erwin het atelier 
overgenomen met personeel en vijf 
jaar later werd de zaak in Heemstede 
geopend. 

Emotionele waarde 
Bij Van Zanten kunt u niet alleen te-
recht voor meubelsto�ering, maar 
ook voor het onderhouden en res-
taureren van antieke meubelen die 
veelal ook een emotionele waarde 
hebben. Elk meubelstuk heeft toch 
op zeker moment onderhoud nodig. 
Jarenlang intensief gebruik en omge-

vingsinvloeden kunnen betekenen 
dat er onderhoud nodig is om de 
levensduur veilig te stellen. 
Of het nu gaat om scheuren in het 
hout van een kast, een verkleurde of 
kapotte afwerking, een verzwakte 
constructie of schade aan �neerwerk, 
de vaklieden hebben overal ruime 
ervaring in. Zelfs antieke meubelen 
worden als nieuw zonder hun histori-

sche waarde te verliezen. Door een 
beschadigd meubelstuk te laten 
repareren of aan te passen heeft u 
hier weer jarenlang plezier van.
Kijk ook op de website: www.
meubelsto�eerderijvanzanten.nl/.
Locatie Heemstede: Heemstede 
Antiek Atelier, Cruquiusweg 1K 
Achter, 2102 LS Heemstede,
telefoon: 023-2050112.

100 jaar Van Zanten Meubelstofferderij

Foto aangeleverd.

Heemstede - YouTube sensatie Dirk 
Scheele komt zondag 9 oktober naar 
theater De Luifel in Heemstede. In 
deze voorstelling duiken de kinderen 
samen met Dirk Scheele in de wereld 
van muziek. Op een speelse manier 
leert Dirk de kinderen van alles over 
instrumenten zoals de gitaar, drums 
en de piano. Maar kinderen kunnen 
ook kennismaken met exotische 
instrumenten die gebruikt worden in 
sprankelende, wereldse liedjes. 
Het jonge publiek kan ontdekken 
hoe eenvoudig het is om zelf muziek 
te maken met simpele voorwerpen. 
Denk aan een sleutelbos, de rits van 
je vest of je eigen handen om mee te 
trommelen. Dirk geeft je in deze 
voorstelling een kijkje in zijn eigen 
muziekhuisje, waarin écht alles 
geluid maakt. Aan het eind worden 
de kinderen zelfs uitgedaagd om 
samen met Dirk op het podium te 
staan en een heuse rockband te 

vormen. Veel van Dirk’s leukste en 
bekendste liedjes komen voorbij in 
deze voorstelling dus neem je 
vriendjes en familie mee, want 
samen muziek maken is één groot 
feest! 

Dirk Scheele
Dirk Scheele is al jarenlang een 
gevestigde speler in de kindermuziek 
en schrijft en speelt al meer dan 25 
jaar zijn eigen kinderliedjes. Hij 
begon zijn muzikale carrière als 
muziektherapeut voor kinderen met 
een beperking. De liedjes sloegen 
aan, ook buiten zijn werk. Dirk is 
immens populair onder de jonge 
doelgroep van 2-7 jaar. 

Informatie en kaarten: 
www.podiaheemstede.nl.
De toegang bedraagt 13,50 euro en 
de voorstellingen zijn zondag 9 okto-
ber om 11.00 en om 14.00 uur. 

‘Alles maakt geluid, probeer het maar uit!’

Foto: Hans van Doorn.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. geurige bolbloem; 7. trouwbelofte; 12. sociaal
economische raad (afk.); 13. welpenleidster; 14. rivier in Oos-
tenrijk; 15. buisverlichting; 17. weg met bomen; 19. fijn gekookte
vruchten; 21. Rolls Royce (afk.); 22. koeienmaag; 24. biljartterm;
27. verbindingsstuk (naad); 28. pronkziek; 30. kippeneigen-
schap; 31. elektrisch geladen materieel deeltje; 32. eenheid van
elektrisch vermogen; 33. handbagage; 35. grootste hoeveelheid
(vaakst); 37. naaldboom; 38. telwoord; 41. werkschuw; 42. deel
van de week; 44. genoeg gekookt; 46. wandelplaats; 47. door-
trapt (leep); 48. godsdienstig; 49. tandartsattribuut; 50. allerwe-
gen; 52. bewerkte dierenhuid; 54. achteraan in de ranglijst; 56.
plezier; 58. oud Amerikaanse president; 61. slaapplaats; 62.
schildergerei; 64. los en pulverig van zand; 65. melkklier; 67.
echtgenoot; 68. tijdperk; 70. soort dans; 72. opstootje; 73. klok-
kenluider van de Notre-Dame; 76. droog van wijn; 77. inhouds-
maat (afk.); 78. Duits automerk; 79. Indonesisch eiland; 81. dier-
engeluid; 82. wisseling van veren; 83. leer van het heldendicht;
84. Electric Light Orchestra (afk.); 86. spreuk of slogan; 87.
geheugenverlies.

Verticaal 1. overzicht van de meest verkochte nummers; 2. ver-
brandingsrest; 3. gevangenverblijf; 4. land in Azië; 5. fiets voor
twee personen; 6. vogelpluim; 7. verpakking voor jam; 8. deel
van fiets; 9. gewicht; 10. niet deelbaar door twee; 11. verlangen
naar drinken; 16. zuinige verlichting; 18. paling; 20. onnozel
iemand; 21. knaagdier; 23. Griekse letter; 25. insectenetend
zoogdier; 26. Oostenrijkse keizerin; 27. staat (natie); 29. laagste
punt bij eb; 32. gezichtsbeharing; 34. bladgroente; 36. Europese
politiedienst; 37. droog en kaal; 39. rivier in Rusland; 40. houten
blaasinstrument; 42. slechte violist; 43. Grieks marktplein; 45.
vertragingstoestel; 46. anticonceptiemiddel; 51. zware drug
(afk.); 53. rivier in Utrecht; 54. bedevaartplaats in Frankrijk; 55.
zoon van Adam en Eva; 56. middeleeuws wapen; 57. grond-
soort; 59. harde doorschijnende stof; 60. oploskoffie; 62. iemand
zoet houden (vleien); 63. Russische slede; 66. dun en mager;
67. oude maat voor aardappelen; 69. gravin van Holland; 71.
soort dakbedekking; 73. kennistest; 74. regenboogvlies; 75. bak-
plaats; 78. augustus (afk.); 80. Engels bier; 82. deel van een
mast; 85. gesneden stier.

48 68 27 9 75 40 60 66 83 38 87 17 57 25 86

Deze puzzel wordt u aangebo-
den door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 10 oktober, 17 uur 
naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!
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KRUISWOORDPUZZEL

Heemstede – De Wereldwinkel in 
Heemstede verkoopt kleurrijk kera-
miek uit Zuid-Afrika. De producten 
worden geïmporteerd door Siya-
bonga, dat het uitgangspunt People, 
Planet, Pro�t onderschrijft. Sinds 
2017 is de importeur erkend lid van 
de IFTO, de International Fair Trade 
Organisation.
Door aankoop van deze producten 
draag je bij aan een beter leven voor 
de makers. 
Leuk om te weten, Siyabonga bete-
kent Wij danken u in de Zulutaal. 

Het serviesgoed dat in de Wereld-
winkel wordt verkocht wordt ge-
maakt in een werkgelegenheids-
project in Houtbay, een voorstad van 
Kaapstad. Er werken 32 mensen. 
De werknemers van dit atelier 

hebben zeer goede arbeidsvoor-
waarden. Ze ontvangen niet alleen 
een ‘leefbaar’ inkomen, ze zijn ook 
verzekerd tegen ziekte en men heeft 
een pensioenopbouw. 

De producten zijn van topkwaliteit 
en gemaakt voor dagelijks gebruik. 
Doordat het keramiek op zeer hoge 
temperatuur gebakken is kan het in 
de vaatwasser en magnetron. 
De makers onderscheiden verschil-
lende typen beschildering. Zo zijn er 
het Rainbow en Intshiba keramiek. 
Het Rainbow keramiek is beschilderd 
met tribale afbeeldingen zoals veren, 
vissen en spikkels. 

Het Intshiba keramiek wordt o.m. 
getypeerd door het straatleven 
(Township) en Afrikaanse vrouwen 

(African Ladies). Bij de Wereldwinkel 
vindt u platte serveerschalen, schaal-
tjes, kommen en bekers, ronde 
borden, een mooi hartvormig bord 
en waxinelichthouders. 

Het Crags keramiek is een aparte 
eend in de bijt. Het is raku gestookte 
keramiek waarmee dier�guren wor-
den gemaakt. In de winkel is een 
rechtopstaande meerkat te zien, die 
bewondering oogst van iedereen die 
binnenkomt. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar 
het mooie keramieken serviesgoed, 
kom dan gerust een keer langs. 

Wereldwinkel Heemstede, 
Raadhuisstraat 29, 
Tel: 023 5291770. 

Nieuw bij Wereldwinkel Heemstede:
Zuid-Afrikaans keramiek van topkwaliteit

Kleurrijke nieuwe keramiek-handwerk dat vaatwasmachinebestendig is.
Foto aangeleverd.

Heemstede - Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding viert het 25-jarig 
bestaan en ter gelegenheid van dit 
jubileum deelt de onderneming een 
traktatie uit, die vanaf vandaag 5 
oktober gratis is op te vragen via de 
website www.brokkingenbokslag.nl.

De traktatie betreft een mooi vorm-
gegeven boekje, gevuld met citaten 
en quotes die betrekking hebben tot 
de dood én het leven. Twee onder-
werpen die innig met elkaar verbon-
den zijn. Het boekje sluit af met een 
kleurrijke attentie, namelijk een 
ansichtkaart als een uiting van 
persoonlijke aandacht. Want uitein-
delijk draait het in het leven om de 
persoonlijke aandacht.

Door de QR-code te scannen met uw 
camera op uw telefoon, komt u op 
de website van Brokking & Bokslag 

Uitvaartbegeleiding. Hier vult u uw 
gegevens in en wordt het boekje 
gratis binnen 7 werkdagen naar u 
opgestuurd. Uw gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld. 
  
25-jarig bestaan 
Het is inmiddels 25 jaar geleden dat 
Marry Brokking en Annemarie Bok-
slag hun onderneming in uitvaartbe-
geleiding oprichtten. Als een van de 
eerste uitvaartvernieuwers wilden zij 
vooral laten zien dat het ook anders 
kan, onder het mom van ‘Wij laten u 
niet aan de zijlijn staan, wij betrekken 
u bij alles’. 

Nu, 25 jaar later, werkt het huidige 
Brokking & Bokslag team van krach-
tige vrouwen nog steeds volgens 
hun gedachtegoed. Door goed te 
luisteren naar de wensen van nabe-
staanden bouwen zij een vertrou-

wensband op. Hiermee creëren zij 
een sfeer waarin twijfels en gedach-
ten kunnen worden uitgesproken. Zij 
denken mee, doen suggesties en 
informeren over de mogelijkheden 
bij het maken van keuzes. Allemaal 
om zo samen met nabestaanden tot 
een mooi en persoonlijk afscheid te 
komen.

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding deelt uit

Met het gratis op te vragen boekje wil het hele team van Brokking & Bokslag 
iedereen bedanken voor de afgelopen 25 jaar! Foto aangeleverd.
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Zuid-Kennemerland - Op vrijdag 7 
oktober is het Nationale Ouderen-
dag. Ter gelegenheid hiervan kunnen 
ouderen in het hele land aanschui-
ven bij de Nationale Voorleeslunch. 
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
organiseert die dag Voorleeslunches 
op verschillende locaties. Bezoekers 
genieten gezamenlijk van een lunch 
en luisteren naar een mooi verhaal. 

Vanwege het tienjarige jubileum zijn 
er dit jaar drie verhalen. Bart Chabot, 

Marion Bloem en Kader Abdolah zijn 
uitgenodigd voor te lezen in de 
diverse bibliotheken. 
De Nationale Voorleeslunch laat zien 
dat het voorlezen van verhalen kan 
helpen bij het doorbreken van het 
isolement waarin sommige ouderen 
zitten. Het voorlezen van een mooi 
verhaal of gedicht geeft ontspanning 
en is vaak een aanleiding om met 
elkaar te praten of herinneringen op 
te halen. Ook kunnen sommige 
ouderen door een visuele beperking 

niet makkelijk meer zelf lezen. Door 
voorgelezen te worden, kunnen ze 
toch genieten van verhalen.

Voorleeslunch in vijf gemeentes
De Bibliotheek organiseert op vrijdag 
7 oktober, in samenwerking met 
Plein1 en Pluspunt Zandvoort, Voor-
leeslunches in vijf gemeentes. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Aanmelden gebeurt via de 
website www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Deelname is gratis. De locaties en 
tijden van de lunches zijn:

• Voorleeslunch in de Bibliotheek 
Haarlem Noord | 13:00 - 14:30 uur

• Voorleeslunch in de Bibliotheek 
Heemstede | 11:30 - 13:00 uur

• Voorleeslunch in de Bibliotheek 
Zandvoort | 11:30 - 13:00 uur

• Voorleeslunch in de Bibliotheek 
Hillegom | 11:30 - 13:00 uur

• Voorleeslunch in de Bibliotheek 
Bloemendaal | 11:00 - 12:30 uur.

Bibliotheken organiseren Nationale Voorleeslunch voor ouderen
Corona-vaccinaties

Zuid-Kennemerland - GGD 
Kennemerland laat weten dat in 
Haarlem al veel afspraken zijn 
gemaakt voor corona-vaccinatie. 
In week 38 was de landelijke 
capaciteit in totaal 281.300 en 
zijn er 262.163 prikken gezet. 
Daarbij geldt een groot verschil 
per locaties door het land. Waar 
sommige locaties elke dag vol 
zitten, blijven anderen matig 
bezet. In deze regio liepen de 
afspraakmogelijkheden vooral in 
Haarlem snel vol, waar de 
andere vaste locaties (IJmuiden 
en Velsen-Noord) een lagere 
opkomst kenden. Daarnaast is 
de GGD ook begonnen met 
vaccineren in Wijkcentrum 
Linquenda in Nieuw-Vennep en 
de Vanzantenhal in de Haarlem-
mermeer. In Wijkcentrum Lin-
quenda wordt dagelijks gevac-
cineerd op donderdag en zon-
dag. Gemiddeld worden momen-
teel op de vaste locaties onge-
veer 2.000 prikken per dag ge-
zet. De meeste daarvan worden 
gezet op de locatie in Haarlem. 

(Bron: GGD Kennemerland)

Start Fitwalk
Haarlem - SportSupport start, in 
samenwerking met AV Haarlem, in 
navolging van de diabetes challenge 
Fitwalk op de woensdagavond. Om 
de winter wandelend door te komen 
zal er deze avond van 19.00-20.00 
uur op de baan sportief gewandeld 
worden met daar tussendoor lenig-
makende en spierversterkende oefe-
ningen onder leiding van gecerti�-
ceerde docent. Er wordt dus �ink aan 
de conditie gewerkt, echter ieder op 
zijn of haar niveau. Plezier staat 
voorop en zodra t weer kan qua licht 
zullen de wandelingen weer buiten 
de baan gaan plaatsvinden. Na de 
training ko�e/thee in clubhuis AV 
Haarlem, Jaap Edenlaan, Pim Mulier 
Sportpark. Kosten tot eind december 
€20,- of €2,50 per keer. Voor aanmel-
ding en info: lgroo�@sportsupport.nl 
of tel 023-30337238.

Haarlem - De politie heeft zaterdag-
nacht (1 oktober) in het Haarlemmer-
houtkwartier gezocht naar inbrekers. 
Rond 2.45 uur kreeg de politie de 
melding van een woninginbraak aan 
de Bos en Hovenstraat. De daders 
zijn betrapt en het bos ingevlucht. 
Daar zijn agenten hen uit het oog 
verloren.

Twee hondengeleiders zijn ter 
plaatse gekomen en hebben met 
hun politiehond een geurspoor 

uitgelopen in het bos. Na onderzoek 
bleek dat de daders gestoord zijn en 
niet in de woning zijn geweest. (Als 
de politie later was gekomen waren 
ze wellicht binnen geweest en aan-
gehouden) Met een slotentrekker 
hebben zij getracht binnen te 
komen. Ondanks de inzet zijn de 
inbrekers niet meer aangetro�en. 
Wel heeft de politiehond sporen 
aangetro�en, waaronder een tas.
De woning is verzegeld. De recher-
che heeft de zaak in onderzoek.

Inbrekers vluchten Haarlems bos in

Foto: NieuwsFoto.nl

Haarlem - Op 27 oktober is de 
première van Bernhard Touwen als 
nieuwe dirigent van Concertkoor 
Haarlem in de Grote Zaal van de Phil-
harmonie Haarlem. Touwen heeft het 
stokje overgenomen van Ger Vos, die 
dertig jaar de leiding had over het 
koor.

Voor dit debuut heeft de nieuwe diri-
gent een verrassend programma 

samengesteld. Voor de pauze staan 
de weinig uitgevoerde meester-
werken Psalm: De Profundis van 
Reutter en het Requiem in c van 
Haydn, beiden Weense componisten, 
op het programma. Na de pauze 
klinkt het prachtige Davide Peni-
tente, een van de mooiste cantates 
van Mozart. Het werk is getoonzet in 
fraaie orkestraties, spectaculaire 
koren en beklemmende aria’s en 

eindigt met een stralend optimistisch 
slotakkoord. 
Aanvangstijd is 20.00 uur. Aan het 
concert werken mee: Channa Malkin 
(sopraan), Esther Kuiper (mezzoso-
praan), Stefan Kennedy (tenor), Pieter 
Hendriks (bariton), Gonny van der 
Maten (continuo) en Concerto 
Brabant Orkest (31 musici). 
Kaarten zijn te bestellen via:
www.theater-haarlem.nl.

Concertkoor Haarlem debuteert met nieuwe dirigent

Foto aangeleverd.

Haarlem - Het is 90 jaar geleden dat 
in Haarlem het Lyceum Sancta Maria 
werd opgericht. Om dat te vieren 
wordt een reünie georganiseerd voor 
alle oud-leerlingen, medewerkers en 
oud-medewerkers van de school. De 
reünie vindt plaats op zaterdag 19 
november 2022 in het schoolgebouw 
aan de van Limburg Stirumstraat 4. 

Herinneringen ophalen met oud-
klasgenoten en oud-medewerkers, 
met je oude klas op de foto, terug de 
schoolbanken in tijdens een les van 

een oud-docent: het is allemaal 
mogelijk. Ben je oud-leerling, mede-
werker of oud-medewerker en wil je 

deze reünie bijwonen? Voor meer 
informatie en de kaartverkoop kun je 
terecht op www.sanctareunie.nl.

Reünie Sancta Maria: 
Yeah, let’s meet 
again!

Sancta Maria. Foto aangeleverd.

Nieuwe expositie 
in De Waag
Haarlem - Zondag 2 oktober is 
in De Waag van Haarlem (Spaar-
ne 30) de expositie ‘Bomen over 
Bomen geopend. Twee kunste-
naars van KZOD Connie Vlasveld 
en Otie van Vloten zijn in hun 
werk bevlogen door bomen en 
laten dit nu graag zien. 
Verrassend veelzijdig is het werk 
van Connie Vlasveld. Zij maakt 
gebruik van diverse technieken. 
Naast schilderijen in acryl- en 
olieverf, maakt zij gebruik van 
verschillende gra�sche technie-
ken, zoals etsen, zeef- gel- en 
linoleumdruk. Haar inspiratie 
vindt zij in de natuur en ver-
werkt de indrukken niet letter-
lijk, maar stelt uit een combi-
natie van beelden een nieuw 
geheel samen. Connie werkt in 
‘ateliers 49’ en in ‘etsatelier42’ te 
Halfweg bij ‘Broedplaats Bogota’.  
(www.connievlasveld.nl) 

In het werk van Otie (Octavie) 
van Vloten is haar oorspronke-
lijke opleiding tot architect 
zichtbaar. Details en abstracties 
van (stedelijke) landschappen 
zijn de belangrijkste onder-
werpen. Tekenen is haar, als 
architect, niet vreemd en ligt 
ook weer dicht bij de gra�sche 
technieken, die zij toepast: etsen 
en linogravures. Daarnaast schil-
dert zij ook. Het atelier van Otie 
is op de Van Merlenlaan 29 te 
Heemstede en zij werkt ook in 
het ‘etsatelier42’ te Halfweg. 
(www.octavievanvloten.nl) 

Voor de samenstelling van deze 
expositie lieten de twee kunste-
naars zich inspireren door een 
(vrije versie van) het gedicht van 
T. van Deel:  Het is niet moeilijk 
te bedenken dat je voor altijd 
hier wilt blijven, op deze plek, bij 
deze boom die met een wolk 
van roerloos blad  ruim schaduw 
geeft en breed zijn takken 
spreidt tot een natuurlijke 
omarming.

Bloemendaal - Bibliotheek Zuid-
Kennemerland organiseert rondom 
de Kinderboekenweek een aantal 
leuke activiteiten. Het thema dit jaar 
is Gi-Ga-Groen.
In Bennebroek en Bloemendaal is 
een bijzondere herfstpresentatie 
door Thijsse’s Hof gemaakt.
In de bieb van Bloemendaal wordt 
op woensdag 12 oktober voorge-
lezen uit De Blaadjesdief met het 
vertelkastje. 
In deze week van ontmoeting organi-
seert de Bibliotheek ook de nationale 
Voorleeslunches, aanstaande vrijdag 
is er de nationale Voorleeslunch in 
Bloemendaal in samenwerking met 
Welzijn Bloemendaal. Dan wordt het 
verhaal door wethouder Gamri, voor-
gelezen van 11.00-12.30 uur.

In Heemstede is de lunch in samen-
werking met Plein1. Wethouder Sam 
Meerho� leest voor (hij is aanwezig 
van 11.30-12.30).

Kinderboekenweek 
met thema Gi-Ga-
Groen
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Haarlem - Op zaterdag 8 oktober 
gaat het nieuwe seizoen Nieuwe Kerk 
Concerten Haarlem beginnen. Het 
Pianoduo Amacord zal te horen zijn 
in een programma met bekende en 
onbekendere (meester)werken van 
Mozart, Beethoven, Brahms, Herzo-
genberg en Schubert. Niet alleen zijn 
alle composities geschreven in de 
muzikale vorm ‘Thema en Variaties’, 

ook vormt de stad Wenen, niet 
geheel toevallig de stad waar het 
pianisten-koppel studeerde en 
samenkwam, een rode draad in dit 
programma.

Belangstellenden zijn zaterdag wel-
kom op het Nieuwe Kerksplein 36 te 
Haarlem. De aanvang is 15.30 uur en 
de toegang bedraagt 20 euro.

Wenen rode draad in concert Amacord

Duo Amacord. Foto aangeleverd.

Zuid-Kennemerland - Deze week is 
er in ‘Tierelier’ de natuurpodcast van 
Zuid-Kennemerland, aandacht voor 
de Beleefweek van Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland 2022. De Beleef-
week vindt plaats in de week van de 
herfstvakantie (15 t/m 23 oktober).
Naast een breed scala aan excursies 
en activiteiten ligt de nadruk op het 
beleven van culinaire ervaringen in 
de natuur. In een bijna 14 minuten 
durende podcast legt Gwen Pellink-
hof (NPZK) uit aan welke activiteiten 
je kunt deelnemen.

Beleefweek van het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland

Foto: Ronald Cassee IVN-ZK.

De QR-code van Tierelier.

Haarlem-Noord - Het hoeft elkaar 
niet te prikken of bijten als de Egel-
opvangbij het Vogelhospitaal in 
Haarlem-Noord intrekt. De dierenlief-
hebbers willen het nuttige met het 
aangename verenigen bij samenwer-
king want dit betekent dat facili-
teiten, kennis en vrijwilligers gedeeld 
kunnen worden. Ook voor egels is er 
krapte op de woningmarkt. 

De Egelopvang is sinds 2011 aan de 
Van Oosten de Bruijnstraat 64 geves-
tigd. Jaarlijks ontfermt zij zich over 
zo’n 400 zieke of verzwakte patiën-
tjes. “Maar de gemeente wil binnen 
enkele jaren het huurcontract opzeg-
gen zodat het terrein een nieuwe 
bestemming kan krijgen,” vertelt 
voorzitter Dickie van Riemsdijk. 
Leidend bij de zoektocht is dat er 
uitvoering kan worden gegeven aan 
het zojuist opgestelde educatie- en 
communicatieprogramma. “We 
hebben de gemeentelijke alterna-
tieven niet afgewacht en zijn zelf 
actief gaan zoeken. Het Vogelhospi-

taalkwam als beste kandidaat uit de 
bus omdat zij al over een ruime 
educatieruimte en andere faciliteiten 
beschikt. Bovendien krijgen we hier 
op een aparte accommodatie iets 
meer vierkante meters,” aldus Van 
Riemsdijk.

Fysieke scheiding van de gebouwen 
met een aparte entree is een vereiste 
wegens eigen strikte hygiëne proto-
collen en potentiële overdraagbaar-
heid van dierziektes. Een werkgroep 
gaat aan de slag om de meest opti-
male locatie op het terrein aan de 
Vergierdeweg vast te stellen.

Ook Nancy Bromet, voorzitter van 
het Vogelhospitaal is in haar nopjes 
met de potentiële samenwerking. 
“Zo wordt ons terrein beter en e�ci-
enter gebruikt, kunnen we elkaars 
identiteit als wildopvang versterken 
en organisatiekracht benutten – 
denk aan kennisdeling, inzet van vrij-
willigers en dergelijke. 

”Beide partijen benadrukken dat ze 
waar mogelijk en wenselijk samen 
optrekken maar dat een fusie niet op 
handen is. “We blijven als zelfstan-
dige organisaties opereren. ”Mits de 
werkgroep geen beren op de weg 
treft, kan de verhuizing binnen twee 
jaar een voldongen feit zijn.”

Egelopvang snuffelt bij Vogelhospitaal

Vogelhospitaal. Foto aangeleverd.

Egels. Foto aangeleverd door stichting Egelopvang Haarlem.

Haarlem - Heb jij vragen over loop-
baan, scholing, leren of taal? Of wil je 
graag (weer) aan het werk? ‘ZKIJ 
Werkt Door’ geeft gratis advies en 
begeleiding. In oktober start ZKIJ 
Werkt Door met een inloopochtend 
op twee locaties. Aanmelden is niet 
nodig, je kunt gewoon binnenlopen.  
Dit kan Elke donderdag, van 9.00-
12.00 uur in Haarlem, Zijlsingel 1 én 
Beverwijk, Stationsplein 48A. 

ZKIJ Werkt Door ondersteunt de 
inwoners van Haarlem/Zandvoort, 
Bloemendaal, Heemstede, Velsen, 
Beverwijk en Heemskerk met gratis 
loopbaanadvies. Zij zijn er voor 
iedereen die wil kijken naar bijvoor-
beeld (de �nanciering van) omscho-

lingsmogelijkheden en naar kansen 
in een nieuwe sector, of kunnen 
helpen met een goed cv of de voor-
bereiding op een sollicitatie.  
De inloopochtend kan de drempel 
verlagen voor mensen om een stap 
te zetten naar een baan die bij hen 
past.  
ZKIJ Werkt Door is een samenwer-
kingsverband tussen gemeenten, 
UWV, onderwijs, Samenwerkingsor-
ganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfs-
leven (SBB), vakbonden (FNV en 
CNV) en werkgeversorganisaties. 
ZKIJ Werkt Door is onderdeel van een 
landelijk dekkend netwerk van 35 
regionale mobiliteitsteams (RMT’s). 
Bekijk voor meer informatie de 
website: www.zkijwerktdoor.nl

Inloop over loopbaanvragen

Santpoort-Noord - Pianist Alexan-
der Chater speelt op vrijdag 14 okto-
ber om 20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje 
het programma ‘Beethoven en zijn 
bewonderaars’. Uitgevoerd worden 
Beethoven (Pastorale), Schubert 
(Moments Musicaux) en Liszt (Conso-
lations en Hongaarse Rhapsodie). 
“Beethoven is misschien wel de 
grootste vernieuwer in de muziek. 
Nog steeds klinken veel van zijn 
composities revolutionair. Het is dan 
ook onvermijdelijk dat Beethoven 
grote invloed heeft gehad op de 
componisten na hem. Bijvoorbeeld 
Schubert en Liszt. Drie heel verschil-
lende persoonlijkheden die veel 
gemeen hebben in hun muziek”, 
aldus Alexander.  

Alexander Chater maakt zijn debuut 
in ‘t Mosterdzaadje. Deze jonge 
talentvolle pianist is van Zuid-Afri-
kaanse afkomst. Hij komt uit een 
bijzonder muzikaal nest. Zowel 
ouders als grootouders waren uitvoe-
rend musici. Alexander kwam te 
studeren in Rotterdam waar hij in 
2017 afstudeerde. Hij is oprichter van 
‘Fabrieklassiek’. Onder het motto 
‘Klassieke muziek is voor iedereen’ 
worden er concerten georganiseerd 
op unieke industriële locaties. De 
bezoeker vergeet alle vooroordelen 
over klassieke muziek en kan er 
zonder poespas luisteren.  

Eva Lohse en Lodewijk Crommelin 
De altvioliste Eva Lohse en de pianist 

Lodewijk Crommelin zijn op zondag 
16 oktober om 15.00 uur te gast in ‘t 
Mosterdzaadje. Op het programma 
staat muziek van Dick Kattenburg, 
Julius Röntgen en Ludwig van 
Beethoven. 

Dick Kattenburg (1919-1944) was een 
begaafde componist van Joodse 
afkomst. Hij werd slachto�er van de 
Holocaust. Zijn muziek is een aantal 
jaren geleden teruggevonden en 
uitgegeven. De pianist werkte mee 
aan de Cd-opname van zijn werk. De 
sonate voor altviool en piano is een 
van zijn laatste composities.  
Van de eveneens Nederlandse 
componist Julius Röntgen hoor je in 
zijn sonate duidelijk de klanken van 
Brahms, Reger en Mahler. Ter afslui-
ting de vrolijke en energieke celloso-
nate in A van Beethoven, bewerkt 
voor altviool en piano.  
Violiste Eva Lohse speelt steeds meer 
altviool. Zij studeerde aan de conser-
vatoria van Hamburg, Rome en 
Amsterdam. Lodewijk Crommelin in 
Den Haag en aan de Universiteit van 
Houston. Eva en Lodewijk werken 
vaker samen en hebben aandacht 
voor minder bekende componisten.  

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord, info: 023-5378625 en 
www.mosterdzaadje.nl.
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten is gewenst. Richtlijn: 
€10. 

Pianorecital en altviool-piano duo in ‘t Mosterdzaadje

Debuut in ‘t Mosterdzaadje voor pianist Alexander Chater. Foto aangeleverd.




